Podmienky ochrany osobných údajov
šermiarskej skupinyspoločnosti TOSTABUR
1. Osobné údaje bude spracúvať spoločnosť TOSTABUR (celým názvom „Tovarišstvo starých
bojových umení a remesiel“, so sídlom Krížna 1, 811 07, Bratislava, IČO: 308 438 47) ako
prevádzkovateľom v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných
údajov (ďalej len „Predpisy“), a to na účel uvedený v bode 2.
2. Účelom spracúvania osobných údajov podľa bodu 1 je evidencia účastníkov súťaže vyhlásenej
spoločnosťou TOSTABUR, pričom právny základ tohto spracúvania je založený na súhlase
jednotlivého účastníka súťaže.
3. Rozsah osobných údajov účastníka súťaže spracúvaných spoločnosťou TOSTABUR podľa bodu 1 je
e-mailová adresa alebo názov profilu na sociálnej sieti Facebook v závislosti od typu súťaže.
4. Spoločnosť TOSTABUR spracúva osobné údaje účastníka súťaže do doby vylosovania víťaza alebo
víťazov súťaže podľa pravidiel a podmienok príslušnej súťaže, s výnimkou osobných údajov víťaza
alebo víťazov súťaže, ktoré spracúva do prevzatia príslušnej výhry alebo výhody týmto víťazom
alebo týmito víťazmi súťaže alebo uplynutia lehoty určenej na prevzatie príslušnej výhry alebo
výhody podľa pravidiel a podmienok príslušnej súťaže.
5. Účastník súťaže berie na vedomie, že spoločnosť TOSTABUR je pre účely stanovené príslušnými
právnymi predpismi oprávnený poskytovať osobné údaje spracúvané podľa bodu 1 orgánom
štátnej správy, súdom a rozhodcovským súdom.
6. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na území Slovenskej republiky.
7. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v Predpisoch má účastník súťaže nasledovné
práva:
7.1.1. Právo na prístup k údajom: Účastník súťaže má právo získať od spoločnosti TOSTABUR
potvrdenie o tom, či spracúva jeho osobné údaje, ktoré osobné údaje spracúva
a požiadať aj o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov,
7.1.2. Právo na opravu: Účastník súťaže má právo, aby boli jeho nesprávne osobné údaje bez
zbytočného odkladu opravené alebo doplnené.
7.1.3. Právo na vymazanie: Účastník súťaže je oprávnený požadovať, aby boli jeho osobné údaje
bez zbytočného odkladu vymazané, a to najmä vtedy, ak už jeho osobné údaje nie sú
potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali
nezákonne.
7.1.4. Právo na obmedzenie spracúvania: V prípadoch stanovených v Predpisoch má účastník
súťaže právo požadovať, aby spoločnosť TOSTABUR obmedzila ich spracúvanie,
7.1.5. Právo odvolať súhlas: Účastník súťaže je kedykoľvek oprávnený svoj súhlas so
spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.
8. Účastník súťaže má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä ak predpokladá, že došlo k porušeniu
spracúvania jeho osobných údajov.
9. Práva podľa bodu 7 si môže účastník súťaže uplatniť kontaktovaním spoločnosti TOSTABUR
prostredníctvom e-mailu tostabur@tostabur.sk, prípadne kontaktných údajov uvedených na
Webovom sídle spoločnosti TOSTABUR (www.tostabur.sk). Spoločnosť TOSTABUR žiadosť vyrieši
bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia, ak nie je
potrebná dlhšia lehota, pričom v takom prípade nesmie doba predĺženia presiahnuť 2 mesiace.

