
Informácie o ochrane osobných údajov  
(pravidlá hry „Vedomostný kvíz“) 

 
 
Právne informácie o ochrane osobných údajov  
 

Spoločnosť EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01 Trnava, IČO: 35 708 816 (ďalej len 
„usporiadateľ“) sa pri spracovaní osobných údajov účastníka hry riadi Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. Usporiadateľ zhromažďuje, spracováva a 
využíva nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a 
vyhodnotenia súťaže:  
F  

Výhercovia jednotlivých kôl: e-mail, pseudonym 
Výherca hlavnej ceny:  meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónne číslo  
  

Osobné údaje zúčastnených budú vymazané po ukončení súťaže a odovzdaní výhry. Podľa 
platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže účastník svoj súhlas s 
ukladaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto 
prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v hre bude v tomto 
prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na adresu: 
mojamapa@mojamapa.sk, alebo písomne poštou na adresu usporiadateľa.  
 

V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov 
usporiadateľa, ktoré sú zverejnené na:   https://mojamapa.sk/pdf/personal_sk.pdf 
  
 
Práva dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby 
 

Podľa čl. 15 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „VNOOÚ“) 
máte právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o uložených osobných údajoch o 
vašej osobe. Pri jestvovaní právnych predpokladov máte dodatočne právo na opravu (čl. 16  
VNOOÚ), vymazanie (čl. 17 VNOOÚ) a obmedzenie spracovania (čl. 18 VNOOÚ) vašich 
osobných údajov.  
 

Pokiaľ spracovanie údajov spočíva na základe čl. 6 ods. 1 e) alebo f) VNOOÚ, máte podľa č. 
21 VNOOÚ právo na odvolanie. Pokiaľ sa odvoláte voči spracovaniu údajov, nebude sa toto 
v budúcnosti vykonávať, iba ak by zodpovedná osoba dokázala preukázať naliehavé 
dôvody pre ďalšie spracovanie hodné ochrany, ktoré prevažujú záujem dotknutej osoby o 
odvolanie. Pokiaľ ste sami poskytli spracovávané údaje, máte právo na prenos údajov 
podľa čl. 20 VNOOÚ. Ak spracovanie údajov spočíva na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 a) 
alebo čl. 9 ods. 2 a) VNOOÚ, môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, 
bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania.  
 
Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa na 
nás, prosím, obráťte písomne (EMIS s.r.o., Ulica Jána Holého 8479/5, 917 01 Trnava) alebo 
e-mailom (mojamapa@mojamapa.sk). Okrem toho máte právo podať sťažnosť na 
dozornom úrade pre ochranu osobných údajov.  
 
 
V Trnave, dňa 20.09.2018  
 


