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Súhlas so pracovaním osobných údajov pre súťaž 
 

“ Darujte nám 2% z daní a vyhrajte hodnotné ceny” 

platí len pre Slovenskú republiku 

 
Podmienkou získania hodnotných cien je zaslanie kontaktných osobných údajov v rozsahu 
meno, priezvisko, adresa bydliska, vek, e-mail a tel. číslo zo strany výhercu v prospech 
organizátora súťaže prostredníctvom emailu info@ctvz.sk najneskôr do 2 pracovných dní 
od zaslania vyrozumenia o získaní výhry podľa podmienok sútaže. Ak do tejto doby súťažiaci 
kontaktné údaje nedodá alebo ich dodá nekompletné, bude jeho výhra postúpená 
súťažiacemu, ktorý sa umiestni za ním na ďalších miestach. 
 
Každý účastník svojou účasťou v hre t.j. potvrdzujúcim úkonom v zmysle zák. č.18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ako 
dotknutá osoba vyjadruje vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný 
prejav svojej vôle, ktorým vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, 
a udeľuje Organizátorovi súhlas k tomu, aby jeho meno a priezvisko, telefónne číslo alebo 
email mohli byť použité primeraným spôsobom na účely priameho marketingu 
v marketingovej komunikácii Organizátora. Tento súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek 
odvolať. Osobné údaje súťažiaci poskytuje na dobu max. 5 rokov. Organizátor bude používať 
poskytnuté osobné údaje výlučne za uvedeným účelom a neposkytne ich žiadnej tretej osobe. 
Zaväzuje sa zároveň pri spracúvaní osobných údajov dodržiavať všetky povinnosti uložené 
mu Zákonom ako prevádzkovateľovi a zaručuje súťažiacemu všetky Zákonom stanovené 
práva. 

Sútažiaci svojvoľne dáva k nahliadnutiu dokumenty podľa povinností sútažiaceho s upresnení 
na web stánke https://www.ctvz.sk/podporte-nas/ a https://www.ctvz.sk/nahrajte-subory/. 
Účel použitia dokumentov je kôli vyhodnoteniu a verifikácií súťažiacich a výhercov. Osobné 
údaje súťažiaci poskytuje na dobu max. 5 rokov. Organizátor bude používať poskytnuté 
osobné údaje výlučne za uvedeným účelom a neposkytne ich žiadnej tretej osobe. Zaväzuje sa 
zároveň pri spracúvaní osobných údajov dodržiavať všetky povinnosti uložené mu Zákonom 
ako prevádzkovateľovi a zaručuje súťažiacemu všetky Zákonom stanovené práva. 
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Vo Veľkom Záluží dňa 31.12.2019 

 

            Ing. Andrej Práznovský 
        Prezident klubu 

Cyklotrial Team Veľké Zálužie 
 
 
 
 
 
 
 

 


