
Štatút spotrebiteľskej súťaže Mňäm!

organizátora M ä s p o m a spol. s r.o.

Tento štatút stanovuje podmienky a pravidlá spotrebiteľskej súťaže Mňäm! (ďalej len „Súťaž”),
všeobecné podmienky pre účasť v Súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie
výhercov Súťaže a vyplatenie výhier Súťaže (ďalej len „Štatút súťaže”). Štatút súťaže bude v plnom
znení k dispozícii na internetovej stránke https://www.maspoma.sk/ (webové sídlo organizátora)
a v sídle organizátora.

Tento Štatút súťaže je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto Súťaže vo vzťahu k
spotrebiteľom – súťažiacim. Časti z podmienok Súťaže, resp. Štatútu súťaže, ktoré sú uvedené na
reklamných a propagačných materiáloch (napr. letákoch) majú len informatívny charakter a nie sú
záväznými pravidlami  a podmienkami tejto Súťaže.

1. Vyhlasovateľ a organizátor Súťaže

1.1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Mňam! je spoločnosť M ä s p o m a spol. s r.o., so
sídlom ul. T.G. Masaryka 8, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 00650803, zapísaná
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 43/S (ďalej
len „Organizátor”).

2. Trvanie a územná pôsobnosť Súťaže

2.1. Súťaž bude prebiehať v termíne odo dňa 01.05.2022 od 08:00 hod. do dňa 05.06.2022 do
23:59 hod. (ďalej ako „Doba súťaže”).

2.2. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky, jej spôsobilosť na právne úkony nie je ani čiastočne obmedzená a
spĺňa všetky podmienky a pravidlá stanovené v Štatúte súťaže (ďalej len „Súťažiaci”).

3.2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký Súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom
pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Organizátorovi, a ani osoby blízke
osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zo Súťaže je vylúčený aj ten Súťažiaci,
ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu Súťaže za účelom získania výhry, bez
ktorého by inak nezískal žiadnu výhru alebo sa ani nemohol zúčastniť na Súťaži.

4. Podmienky zapojenia sa do Súťaže

4.1. Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže nasledovne:

4.1.1. Súťažiaci si kdekoľvek na území Slovenskej republiky počas Doby súťaže označí
svoju poštovú schránku súťažnou nálepkou Mňäm!, ktorú (i) obdrží od
Organizátora poštou spolu s letákom (viď. Príloha č.1) na adresu svojho trvalého
pobytu, alebo (ii) si stiahne z webového sídla Organizátora
 https://www.maspoma.sk (viď. Príloha č.2), svojpomocne vytlačí a nalepí na svoju
poštovú schránku, a zároveň,
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4.1.2. Poštová schránka označená súťažnou nálepkou Mňäm! podľa bodu 4.1.1. bude
náhodne vybraná poverenými zamestnancami Organizátora (tzv. Mňäm komando)
počas Doby súťaže, a zároveň,

4.1.3. Súťažiaci poskytne povereným zamestnancom Organizátora (tzv. Mňäm komandu)
súčinnosť, a to tak, že im umožní navštíviť jeho domácnosť a preukáže sa im
splnením podmienok pre udelenie výhry podľa bodu 5.2.

4.2. Ak sa do Súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok účasti na Súťaži v
zmysle Štatútu súťaže, je zo Súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na výhru.

5. Výhry a podmienky pre ich udelenie

5.1. Počas Doby súťaže budú poverení zamestnanci Organizátora (tzv. Mňam komando)
navštevovať náhodným, vopred neurčeným spôsobom domácnosti Súťažiacich a budú
kontrolovať splnenie podmienok zapojenia sa do Súťaže podľa bodu 4., ako aj podmienky pre
udelenie výhry podľa bodu 5.2. (ďalej ako „Návšteva”).

5.2. Splnením podmienok zapojenia sa do Súťaže podľa bodu 4. môžu Súťažiaci vyhrať niektorú z
nasledovných výhier:

5.2.1. peňažná výhra 500,- EUR (slovom: päťsto eur) pri preukázaní sa (počas Návštevy)
aspoň piatimi (5) baleniami korenín, zmesi korenia, ochucovadlami, resp. inými produktami
Organizátora dostupnými na webovom sídle Organizátora, tu:
https://www.maspoma.sk/produkty/.

5.2.2. peňažná výhra 1.000,- EUR (slovom: tisíc eur) pri preukázaní sa (počas Návštevy)
aspoň piatimi (5) baleniami korenín, zmesi korenia, ochucovadlami, resp. inými produktami
Organizátora dostupnými na webovom sídle Organizátora, tu:
https://www.maspoma.sk/produkty/, a zároveň zverejnením fotorámika Súťaže Mňäm! na
profilovej fotke Súťažiaceho na sociálnej sieti Facebook (viď. Príloha č.3),

(ďalej spoločne v jednotnom čísle ako „Výhra” alebo v množnom číslo ako „Výhry”).

5.3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, pre poskytnutie Výhry podľa bodu 5.2.2. je
postačujúce ak aspoň jeden člen domácnosti Súťažiaceho sa počas Návštevy preukáže
zverejnením fotorámika Súťaže Mňäm! na profilovej fotke Súťažiaceho na sociálnej sieti
Facebook. Zverejnenie fotorámika Súťaže Mňäm! na profilovej fotke Súťažiaceho na sociálnej
sieti Facebook však samo o sebe, t.j. bez preukázania sa (počas Návštevy) aspoň piatimi (5)
bbaleniami korenín, zmesi korenia, ochucovadlami, resp. inými produktami Organizátora
dostupnými na webovom sídle Organizátora, tu: https://www.maspoma.sk/produkty/,
nepovažuje za dostatočné a preto takýto Súťažiaci nemá nárok na Výhru.

5.4. Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typ. Na Výhru nevzniká právny nárok
vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a
záväzky súvisiace s Výhrou.

6. Oznámenie o Výhre

6.1. O svojej Výhre bude Súťažiaci (ktorý je výherca) vyrozumený prostredníctvom osobnej
Návštevy, pri ktorej je povinný poskytnúť Organizátorovi súčinnosť a splnenie podmienok
podľa bodu 4 a 5.
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6.2. Výhra bude Súťažiacemu (ktorý je výherca) odoslaná prostredníctvom prevodu na zvolený
bankový účet do tridsiatich (30) dní od uskutočnenia Návštevy (t.j. dňa uvedenom na
výhernom šeku).

6.3. Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”).
Organizátor Súťaže odošle Výhru Súťažiacemu (ktorý je výhercom) zrazenú o daň vo výške
19% v súlade s § 43 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov.

7. Odovzdanie Výhry a súčinnosť Súťažiaceho

7.1. Súťažiaci (ktorý je výherca) je povinný poskytnúť Organizátorovi potrebnú súčinnosť za
účelom preukázania splnenia podmienok zapojenia sa do Súťaže podľa bodu 4., ako aj
podmienky pre udelenie výhry podľa bodu 5.2. a samotného odovzdania Výhry. Organizátor je
oprávnený pri kontaktovaní Súťažiaceho (ktorý je výherca) požadovať:

7.1.1. súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu krstné meno, priezvisko,
dátum narodenia a číslo bankového účtu za účelom spracovania a odovzdania Výhry
v Súťaži, a/alebo

7.1.2. súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu fotografia a video, ktoré
zachytáva Súťažiaceho pri odovzdaní Výhry za účelom ich použitia pre marketingové
účely Organizátora.

7.2. Súťažiaci, ktorý sa stal výhercom Súťaže, týmto udelením súhlasu podľa bodu 7.1. (viď.
Príloha č.4) berie na vedomie a súhlasí, že Návšteva vykonávaná s cieľom kontaktovať
Súťažiaceho (ktorý je výherca) je v súlade so Štatútom súťaže a preto môže byť
Organizátorom natočený a nahrávaný na účely propagácie Súťaže a/alebo Organizátora v
médiách a na sociálnych sieťach.

7.3. Poskytnutie údajov Súťažiaceho (ktorý je výherca) uvedených v bode 7.1.2. je dobrovoľné, a
preto ich neposkytnutie nebude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane
Súťažiaceho (ktorý je výherca), ktorá je nevyhnutná na odovzdanie Výhry.

8. Všeobecné ustanovenia Súťaže

8.1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu súťaže po ich vyhlásení. Organizátor
si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže, a to aj pred uplynutím
Doby súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo
zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na webovej stránke https://www.maspoma.sk/ v časti
venovanej tejto Súťaži alebo iným vhodným spôsobom.

8.2. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie, prípadne oneskorenie doručenia Výhry z
akýchkoľvek dôvodov na strane Súťažiteľa (ktorý je výhercom).

8.3. Organizátor Súťaže je oprávnený kedykoľvek kontrolovať všetky splnenie podmienok
zapojenia sa do Súťaže podľa bodu 4., ako aj podmienky pre udelenie výhry podľa bodu 5.2.
Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Súťažiacich pri podozrení z podvodného
konania alebo obchádzania pravidiel Súťaže. Organizátor má právo primeraným spôsobom
overiť si plnenie podmienok a pravidiel uvedených v tomto Štatúte súťaže, vrátane práva
vyzvať Súťažiacich, aby plnenie takýchto podmienok a pravidiel preukázali. O vylúčení
Súťažiaceho rozhoduje s konečnou platnosťou Organizátor Súťaže.
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8.4. Organizátor si tiež vyhradzuje právo na (i) nepriznanie práva na Výhru, pokiaľ Súťažiaci (ktorý
je výhercom) odmietne Organizátorovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pre spracovania a
odovzdania Výhry v Súťaži (viď. bod 7.1.1.), (ii) nepriznanie práva na Výhru, pokiaľ si
Súťažiaci (ktorý je výhercom) odmietne Výhru prevziať, (iii) nepriznanie práva na Výhru aj v
prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude zistené dodatočne (po určení
Súťažiaceho za výhercu v súlade s týmto Štatútom súťaže), najneskôr však do momentu
skončenia Doby súťaže.

8.5. Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné Organizátorovi zaslať písomne na poštovú
adresu uvedenú v tomto Štatúte súťaže do desiatich (10) dní od ukončenia Súťaže. Námietky
podané neskôr nebudú brané do úvahy.

9. Ochrana osobných údajov Súťažiacich

9.1. Na usporiadanie a priebeh Súťaže je nevyhnutne nutné, aby Súťažiaci poskytli svoje osobné
údaje, a to najmä pri Návšteve poverených zamestnancov Organizátora (tzv. Komanda
Mňäm!).

9.2. Na účely tejto časti Štatútu súťaže, sa Organizátor považuje za Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľom osobných údajov v rozsahu: krstné meno, priezvisko, dátum narodenia a
číslo bankového účtu, prípadne aj fotografia a video, ktorá zachytáva Súťažiaceho pri
odovzdaní Výhry (ďalej „Údaje”) je preto Organizátor.

9.3. Údaje budú spracúvané za účelom spracovania a odovzdania Výhry v Súťaži, a nebudú
spracúvané za účelom ich použitia pre marketingové účely Organizátora, ak Súťažiaci sám
neudelil výslovný súhlas s ich spracúvaním (viď. bod 7.1.2.), a to zaškrtnutím samostatného
políčka súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

9.4. Údaje môžu byť spracúvané pre účely oprávnených záujmov Organizátora, a to najmä za
účelom overenia dodržiavania podmienok Súťaže, a (i) prípadného vymáhania práv a
právnych nárokov, (ii) prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto Súťaže
alebo (iii) v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto
Súťaže.

9.5. Poskytnutie Údajov na účely usporiadania tejto Súťaže (resp. za účelom spracovania a
odovzdania Výhry v Súťaži) je dobrovoľné a založené na tom, že Súťažiaci so spracúvané
Údajov súhlasí. Poskytnutie Údajov na tieto účely je avšak nevyhnutnou podmienkou pre
účasť v tejto Súťaži, pretože na usporiadanie Súťaže a zaslanie Výhry je nevyhnutne nutné,
aby Súťažiaci poskytli svoje Údaje v požadovanom rozsahu. Ak Súťažiaci nesúhlasí s
poskytnutím a/alebo so spracúvaním poskytnutých Údajov, prípadne požaduje ich výmaz,
bude to mať za následok ukončenie účasti Súťažiaceho v Súťaži, a to vrátane straty nároku
na Výhru.

9.6. Ak Súťažiaci nesúhlasí so spracúvaním poskytnutých Údajov alebo má proti takémuto
spracúvaniu námietky, prípadne požaduje ich výmaz, môže tak urobiť prostredníctvom
e-mailovej správy zaslanej na adresu (marketing.maspoma@gmail.com). Nesúhlas so
spracúvaním osobných údajov nebude mať vplyv na spracúvanie osobných údajov na základe
iných právnych titulov, najmä na účely oprávnených záujmov Organizátora a to hlavne za
účelom overenia dodržiavania podmienok Súťaže.

9.7. Doba spracúvania osobných údajov je Doba súťaže a ďalej po dobu do rozdania všetkých
Výhier Súťažiteľom (ktorí sú výherci), resp. prepadnutia Výhier Organizátorovi. Po dobu dlhšiu
ako Doba súťaže môže Organizátor spracúvať osobné údaje len ak bude ich dlhšie uchovanie
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odôvodnené (i) zákonom alebo (ii) oprávneným záujmom Organizátora. Údaje poskytnuté
Súťažiacim môžu okrem Organizátora spracúvať ako sprostredkovatelia subjekty poverené
Organizátorom Súťaže, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako Organizátor,
najmä dodávatelia IT služieb, účtovníci, daňoví a právni poradcovia.

9.8. Práva Súťažiaceho je možné uplatniť na adrese (marketing.maspoma@gmail.com). V prípade
pochybností o dodržiavaní práv sa môže Súťažiaci obrátiť na Organizátora na jeho adrese
uvedenej v záhlaví tohto Štatútu alebo e-mailom na (marketing.maspoma@gmail.com). Na
tomto e-maily môže Súťažiaci podať Organizátorovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné
pripomienky.

9.9. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorému
môže Súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho Údajov došlo k porušeniu
príslušných právnych predpisov.

9.10. Súťažiaci má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov v Súťaži nasledovné práva:

9.10.1. Právo získať potvrdenie od Prevádzkovateľa (Organizátora) o spracúvaní
Údajov týkajúcich sa jeho osoby, kedy má právo požadovať od Prevádzkovateľa
prístup k takýmto Údajom a k informáciám o účele spracúvania Údajov, kategórií
spracúvaných Údajov, identifikácii alebo o kategórii príjemcov, ktorým boli/majú byť
Údaje poskytnuté, dobe uchovávania Údajov, práve požadovať od Prevádzkovateľa
opravu Údajov/vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, práve namietať proti
takému spracúvaniu, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných
údajov, zdroji Údajov a o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania
vrátane profilovania,

9.10.2. Právo na opravu svojich Údajov, pričom so zreteľom na účel spracúvania Údajov
má rovnako právo aj na doplnenie neúplných a/alebo nesprávnych Údajov,

9.10.3. Právo na obmedzenie spracúvania Údajov v prípadoch, keď Súťažiaci namieta
správnosť Údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Prevádzkovateľ mohol správnosť
Údajov overiť, ďalej v prípade, kedy spracúvanie Údajov je nezákonné a Súťažiaci
namieta vymazanie Údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo v
prípade, že Prevádzkovateľ už Údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale Súťažiaci
ich požaduje pre uplatnenie právneho nároku alebo ak Súťažiaci vzniesol námietku
proti spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa
prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Súťažiaceho,

9.10.4. Právo na vymazanie Údajov v prípade, že Údaje už nie sú potrebné na účely, na
ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo v prípade, že Súťažiaci odvolá svoj
súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje žiadny ďalší právny
základ pre spracúvanie Údajov, alebo v prípade, že Súťažiaci namieta spracovanie
Údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo
za účelom splnenia úlohy Prevádzkovateľa realizovanej vo verejnom záujme alebo na
účel priameho marketingu,

9.10.5. Právo na prenosnosť Údajov spočívajúcom v práve Súťažiaceho získať Údaje, ktoré
sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a v práve preniesť tieto Údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, a ak sa Údaje spracúvajú na základe
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súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou
je Súťažiaci, a ak sa spracúvanie Údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami.

9.10.6. Právo odvolať súhlas: Súťažiaci ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať
súhlas so spracúvaním Údajov v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Údaje na
základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
Údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Súťažiaci ako dotknutá osoba
môže súhlas odvolať a to zaslaním odvolania súhlasu na emailovú adresu
(marketing.maspoma@gmail.com).

9.10.7. Právo podať sťažnosť: V prípade, ak má Súťažiaci ako dotknutá osoba podozrenie,
že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní Údajov, má právo
podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa príslušných
právnych predpisov, a to na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

9.10.8. Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Súťažiaci ako dotknutá osoba má
právo spracúvanie osobných údajov kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa
jeho konkrétnej situácie, a to vrátane namietania profilovania.

9.11. Vzhľadom na to, že poskytnutie Údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto Súťaži a
bez ich poskytnutia sa jej nie je možné zúčastniť, platí, že ak Súťažiaci požiada o prenesenie
a výmaz poskytnutých údajov, bude to mať za následok ukončenie účasti Súťažiaceho v
Súťaži, vrátane straty nároku na Výhru.

9.12. Súťažiaci má právo vzniesť námietky proti spracúvaniu založenom na oprávnenom záujme
Organizátora v súvislosti s usporiadaním tejto Súťaže.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Účasťou v Súťaži vyjadruje každý Súťažiaci svoj súhlas s podmienkami tejto Súťaže
uvedenými v Štatúte súťaže. Každý Súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol
oboznámený s týmto Štatútom súťaže.

10.2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení podmienok Súťaže rozhodne o ďalšom postupe
Organizátor.

10.3. Tento Štatút súťaže môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov alebo formou
zverejnenia nového znenia Štatútu súťaže, ktorý by v plnom rozsahu nahradil predchádzajúce
znenie.

10.4. Tento Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom
Organizátora.

Vo Zvolene, 1.1.2022
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Súťäž Mňäm!
Ukážte, že Mäspoma je u vás domä 

ä vyhräjte!

Súťäž trvá od 1. 5. do 5. 6. 2022
maspoma.sk
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Oznäčte si poštovú 
schránku nálepkou 
pomocou lepidlä 
älebo lepiacej 
pásky.

Zdvojnásobte svoju šäncu nä výhru ä súťäžte s nämi äj 
nä Fäcebooku. Pridäjte k svojmu profilovému obrázku 
fotorámik Mäspoma ä hräjte käždý deň äž o 1 000 Eur.

2 Mäjte domä äspoň 
5 korenín Mäspoma.

3

Čäkäjte domä Mňäm! 
komändo, s ktorým
môžete vyhräť denne 
500 €!

4

1    Vystrihnite Mňäm! nálepku.

Äko pridäť fotorámik? Äktuälizujte profilovú fotogräfiu, pridäjte rámik, vo vyhľädáväní 
vyberte Mňäm rámik Mäspoma ä použite ho äko profilovú fotogräfiu.





Súhlas so spracúvaním osobných údajov
v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR”)

Ja, ……………………………..., s trvalým pobytom …………………………………………………………,
narodený / narodená dňa ………………………………... (ďalej ako „Dotknutá osoba”)

týmto prevádzkovateľovi - spoločnosti M ä s p o m a spol. s r.o., so sídlom ul. T.G.Masarka 8, 960 01
Zvolen, IČO: 00 650 803, zastúpená Ing. Jánom Kolesárom, konateľom (ďalej len „Mäspoma“)

udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov

v rozsahu: krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, fotografia a video vyhotovené spoločnosťou
Mäspoma, na ktorej som ako Dotknutá osoba zobrazený.

Súhlas sa udeľuje na účel
1. Spracovania a odovzdania výhry v spotrebiteľskej súťaži Mäspoma,
2. Vyhotovenia fotografií a videí z odovzdania výhry v spotrebiteľskej súťaži Mäspoma,
3. Použitia osobných údajov spoločnosti Mäspoma za účelom uskutočnenia ďalších

marketingových aktivít spoločnosťou Mäspoma v súvislosti s výhrou Dotknutej osoby v
spotrebiteľskej súťaži Mäspoma s ktorej podmienkami som sa oboznámil v štatúte
spotrebiteľskej súťaži Mäspoma dostupnom na www.maspoma.sk (ďalej len „webová
stránka”).

Predmetné osobné údaje budú uchované a spracúvané spoločnosťou Mäspoma po dobu: nevyhnutnú
na naplnenie uvedeného účelu, najdlhšie však po dobu 3 rokov od ich získania (vyhotovenia).

Predmetné osobné údaje môžu byť na ten istý účel poskytnuté externým dodávateľom spoločnosti
Mäspoma, ktorí budú predmetné fotografie a videá vyhotovovať a upravovať na základe zmluvy o
spolupráci.

Ako Dotknutá osoba máte právo súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu
na adresu sídla spoločnosti Mäspoma, resp. na email spoločnosti Mäspoma: gdpr@maspoma.sk.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu.

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, t.j. môžete spoločnosť Mäspoma kontaktovať a
vyžiadať si potvrdenie, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo
požiadať o prístup k Vašim údajom, ktoré Vám spoločnosť Mäspoma poskytne formou tzv. „registra
informácií“. Ak zistíte, že Vaše osobné údaje sú nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať o ich
opravu. Máte taktiež právo požiadať o ich výmaz alebo určité obmedzenie ich spracúvania v zmysle
čl. 18 GDPR. Máte právo od spoločnosti Mäspoma obdržať predmetné osobné údaje v
štruktúrovanom a bežne používanom formáte za účelom ich prenosu inému prevádzkovateľovi a tiež
máte právo na podanie sťažnosti Úradu na ochranu osobných údajov SR.

V …………………………………., dňa ……………….

Dotknutá osoba (meno a priezvisko, podpis): …………………………………………..

http://www.maspoma.sk
mailto:gdpr@maspoma.sk

