Podmienky propagačnej marketingovej kampane

„Zaregistrujte sa a vyhrajte smartphone!“
(ďalej len „Podmienky“)

1. Definície niektorých pojmov
1.1. Organizátor Propagačnej kampane – je obchodná spoločnosť Wincott People,
a. s., so sídlom: Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09,
Slovenská republika, IČO: 44 400 926, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4602/B.
1.2. Veľtrh práce – veľtrh práce pod názvom Job Expo 2017, ktorý sa koná v období
od 27. 4. od 9:00 hod. do 28. 4. do 14:00 hod. v agrokomplexe Národné
Výstavisko v Nitre.
1.3. Propagačná kampaň – je propagačná kampaň pod názvom „Zaregistrujte sa
a vyhrajte smartphone“ ktorú organizuje Organizátor Propagačnej kampane, t.j.
obchodná spoločnosť Wincott People, a. s. a ktorej súčasťou je súťaž o vecné
ceny.
1.4. Propagačná súťaž – je súťaž, ktorá je súčasťou Propagačnej kampane, do
ktorej sa môžu zapojiť všetci návštevníci Veľtrhu práce, ktorí pravdivo a úplne
vyplnia Osobný dotazník, ktorý im bude poskytnutý pri stánku spoločnosti Wincott
People, a. s. alebo ktorý im poskytnú promotéri spoločnosti Wincott People, a. s.,
ktorí sa budú pohybovať v mieste Veľtrhu práce.
1.5. Osobný dotazník – je formulár poskytnutý návštevníkovi Veľtrhu práce, na
základe ktorého sa návštevník Veľtrhu práce zaregistruje do databázy záujemcov
o zamestnanie, ktorú vedú spoločnosti patriace do skupiny Wincott People, a
zároveň vysloví súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, predovšetkým za
účelom ponúkania služieb, ktoré poskytuje skupina Wincott People, t.j.
vyhľadávanie a ponúkanie rôznych pracovných miest pre záujemcov o
zamestnanie.
1.6. Účastník Propagačnej súťaže – je fyzická osoba, ktorá je návštevníkom Veľtrhu
práce a ktorá spĺňa Všeobecné podmienky účasti v Propagačnej súťaži
stanovené v čl. 3 týchto Podmienok.
1.7. Spoločnosti patriace do skupiny Wincott People – sú spoločnosti, ktoré sú
ovládané Organizátorom Propagačnej kampane, alebo sú ovládané akcionárom
Organizátora Propagačnej kampane, vrátane osôb ovládajúcich, ako aj tie
spoločnosti, s ktorými Organizátor Propagačnej kampane alebo akcionár
Organizátora Propagačnej kampane konajú v zhode.
2. Úvodné ustanovenia
2.1. Tieto Podmienky stanovujú zásady a spôsob realizácie Propagačnej kampane
„Zaregistrujte sa a vyhrajte smartphone“ ktorej súčasťou je súťaž.
2.2. Propagačná kampaň so súťažou bude prebiehať na veľtrhu práce pod názvom
Job Expo 2017, ktorý sa koná v období od 27. 4. od 9:00 hod. do 28. 4. do 14:00
hod. v agrokomplexe Národné Výstavisko v Nitre (ďalej len „Veľtrh práce“).

2.3. Návštevníci Veľtrhu práce majú možnosť zapojiť sa do súťaže, ktorá je súčasťou
Propagačnej kampane (ďalej len „Propagačná súťaž“) a vyhrať rôzne vecné
výhry (ceny).
2.4. Do Propagačnej súťaže sa môžu zapojiť všetci návštevníci Veľtrhu práce, ktorí
pravdivo a úplne vyplnia Osobný dotazník, ktorý im bude poskytnutý pri stánku
spoločnosti Wincott People, a. s. alebo ktorý im poskytnú promotéri spoločnosti
Wincott People, a. s., ktorí sa budú pohybovať v mieste Veľtrhu práce. Na
základe vyplneného Osobného dotazníka sa návštevník Veľtrhu práce
zaregistruje do databázy záujemcov o zamestnanie, ktorú vedú spoločnosti
patriace do skupiny Wincott People, a zároveň vysloví súhlas so spracovaním
jeho osobných údajov, predovšetkým za účelom ponúkania služieb, ktoré
poskytuje skupina Wincott People, t.j. vyhľadávanie a ponúkanie rôznych
pracovných miest pre záujemcov o zamestnanie.
2.5. Propagačná kampaň so súťažou bude trvať po celú dobu trvania Veľtrhu práce,
t.j. od 27. 4. od 9:00 hod. do 28. 4. do 14:00 hod. (ďalej len ako „Doba trvania
Propagačnej kampane“). V prípade, že Organizátor Propagačnej kampane opustí
priestory, v ktorých sa koná Veľtrh práce, predtým ako uplynie Doba trvania
Propagačnej kampane, má sa za to, že Propagačná súťaž skončila momentom
opustenia priestorov Veľtrhu práce Organizátorom Propagačnej kampane.
3. Všeobecné podmienky účasti v Propagačnej súťaži
3.1. Účastníkom Propagačnej súťaže môže byť iba fyzická osoba - nepodnikateľ,
spĺňajúca všetky nasledujúce podmienky:
3.1.1. dosiahla vek 18 rokov;
3.1.2. má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky;
3.1.3. má spôsobilosť na právne úkony v zmysle občianskoprávnych predpisov
v plnom rozsahu;
3.1.4. pravdivo a úplne vyplnila Osobný dotazník, na základe ktorého poskytla
súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.
3.2. Organizátor Propagačnej kampane môže Účastníka Propagačnej súťaže z účasti
na Propagačnej súťaži vylúčiť a neodovzdať mu výhru v prípade splnenia
niektorých z nasledujúcich podmienok:
3.2.1. Účastník Propagačnej súťaže poruší ustanovenia týchto Podmienok;
3.2.2. Účastník Propagačnej súťaže koná tak, že spôsobí Organizátorovi
Propagačnej kampane ujmu (škodu).
3.3. Účastníkom Propagačnej súťaže nie sú a byť ani nesmú:
3.3.1. osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému
pomeru k Organizátorovi Propagačnej kampane;
3.3.2. osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému
pomeru k zmluvným partnerom Organizátora Propagačnej kampane, ktoré
sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a
organizovaním Propagačnej súťaže, t.j. na príprave, spracovaní a
vyhodnotení údajov pre účely Propagačnej súťaže a určenie výhercov
Propagačnej súťaže;
3.3.3. blízke osoby v zmysle Občianskeho zákonníka, osôb uvedených v bode
3.3.1. a 3.3.2.;

Ak sa preukáže, že výherca Propagačnej súťaže je osobou podľa tohto bodu, tak
nárok tejto osoby (výhercu) na výhru nevzniká. Výhra sa tejto osobe (výhercovi)
neodovzdá, táto osoba (výherca) bude z Propagačnej súťaže vylúčená a
predmetná výhra bude následne odovzdaná ďalšiemu Účastníkovi Propagačnej
súťaže (náhradníkovi výhercu) v poradí určenom podľa týchto Podmienok.
4. Vecné výhry (ceny), ktoré môže Účastník Propagačnej súťaže vyhrať
4.1. Každý Účastník Propagačnej súťaže, ktorý spĺňa požiadavky na zapojenie sa do
Propagačnej súťaže, bude zaradený do žrebovania o tieto vecné výhry (ceny):
a) 1. Cena: Smartphone CAT S30 v hodnote 204 EUR;
b) 2. Cena: Smartphone CAT S30 v hodnote 204 EUR;

5. Priebeh a pravidlá Propagačnej súťaže
5.1. Každý návštevník Veľtrhu práce, ktorý spĺňa Všeobecné podmienky účasti v
Propagačnej súťaži stanovené v čl. 3 týchto Podmienok sa stáva Účastníkom
Propagačnej súťaže a vzniká mu nárok na účasť v Propagačnej súťaži. Na účasť
v Propagačnej súťaži už nie je vyžadovaný žiadny ďalší úkon, pokiaľ nie je
v týchto Podmienkach uvedené inak.
5.2. Po skončení Doby trvania Propagačnej kampane vykoná Organizátor
Propagačnej kampane súpis Účastníkov Propagačnej súťaže, z ktorých
následne vyžrebuje výhercov vecných výhier (cien) uvedených v článku 4 týchto
Podmienok.
5.3. Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 5. 5. 2017 o 12:00 hod. v priestoroch
kancelárie spoločnosti Wincott People, a. s., ktorá sa nachádza na adrese Na
Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabová, pričom žrebovanie je neverejné. Spolu
s výhercami vyžrebuje Organizátor Propagačnej kampane aj 2 náhradníkov pre
každú jednotlivú výhru (cenu) pre prípad, ak by sa Organizátorovi Propagačnej
kampane nepodarilo s jednotlivým vyžrebovaným výhercom skontaktovať, alebo
by výherca cenu odmietol.
5.4. Žrebovanie bude prebiehať nasledovne:
5.4.1. Organizátor Propagačnej kampane vloží do nádoby papieriky s menami
všetkých Účastníkov Propagačnej súťaže;
5.4.2. Následne Organizátor Propagačnej kampane dôsledne premieša
nádobu a vyžrebuje výhercov jednotlivých cien a následne aj jednotlivých
náhradníkov.
5.5. O priebehu žrebovania je Organizátor Propagačnej kampane oprávnený
vyhotoviť audiovizuálny záznam a zverejniť ho na svojej internetovej stránke.
5.6. Po vyžrebovaní výhercov bude každý výherca o jeho výhre v Propagačnej súťaži
obratom informovaný, a to prostredníctvom:
5.6.1. zverejnenia výsledkov Propagačnej súťaže (výhercov Propagačnej
súťaže) priamo na internetovej stránke Organizátora Propagačnej
kampane, t.j. na stránke www.wincottpeople.com v záložke „Aktuálne
súťaže“ (zverejnené bude výlučne len krstné meno a priezvisko výhercov);
5.6.2. doručením správy o výhre v Propagačnej súťaži zo strany Organizátora
Propagačnej kampane prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú
adresu, ktorú výherca uviedol v Osobnom dotazníku;

5.6.3. výherca môže byť o výhre informovaný aj telefonicky.
5.7. Pri kontaktovaní výhercov bude jednotlivý výherca požiadaný o doplnenie adresy,
na ktorú chce výhru doručiť a o potvrdenie, že výhru prijíma. Pokiaľ výherca
adresu nedoplní, alebo výhru z akéhokoľvek dôvodu odmietne, prípadne sa
s výhercom v lehote 5 pracovných dní od prvého pokusu o jeho kontaktovanie
nepodarí spojiť, zanikne tomuto výhercovi nárok na výhru. Tento výherca bude
následne z Propagačnej súťaže vylúčený a výhra bude následne odovzdaná
ďalšiemu Účastníkovi Propagačnej súťaže (náhradníkovi výhercu), a to v poradí
v akom boli náhradníci vyžrebovaní. Náhradníci budú kontaktovaní rovnakým
spôsobom ako výherca, t.j. spôsobom uvedeným v bode 5.6. a 5.7. týchto
Podmienok.
5.8. V prípade, že sa nepodarí odovzdať výhru v súlade s týmito Podmienkami ani
náhradníkov, takto neprevzaté výhry prepadajú v prospech Organizátora
Propagačnej kampane, a ten je oprávnený zaradiť ich do ďalšej súťaže.
5.9. Organizátor Propagačnej kampane nezodpovedá za nemožnosť kontaktovania
sa s výhercom podľa bodu 5.6. a 5.7. týchto Podmienok, ako ani za stratu,
poškodenie, zničenie, či nedoručenie samotnej výhry výhercovi, a to z dôvodov
spočívajúcich na strane výhercu alebo poskytovateľa poštových či kuriérskych
služieb.
6. Sťažnosti
6.1. V prípade, že má Účastník Propagačnej súťaže výhrady k spôsobu odovzdania
výhry, prípadne ak mu výhra nebola odovzdaná vôbec aj napriek tomu, že splnil
všetky podmienky podľa týchto Podmienok, je oprávnený podať Organizátorovi
Propagačnej kampane sťažnosť.
6.2. Sťažnosť je možné Organizátorovi Propagačnej kampane poslať do 30 dní odo
dňa kedy bol výherca, prípadne náhradník informovaný o tom, že sa stal
výhercom niektorej z výhier (cien), a to prostredníctvom kontaktných údajov
Organizátora Propagačnej kampane uvedených v článku 7. týchto Podmienok.
6.3. V sťažnosti musí byť uvedené minimálne meno a priezvisko Účastníka
Propagačnej súťaže, adresa jeho bydliska, e-mailová adresa a odôvodnenie
sťažnosti.
6.4. Organizátor Propagačnej kampane je povinný vybaviť sťažnosť najneskôr do 30
dní od jej prijatia. Za vybavenie sťažnosti sa považuje poslanie odpovede
Účastníkovi Propagačnej súťaže s reakciou na odôvodnenie sťažnosti
a v prípade potreby aj s popisom ďalšieho postupu Organizátora Propagačnej
kampane.
7. Kontaktné údaje Organizátora Propagačnej kampane
7.1. Wincott People, a. s.
adresa pre doručovanie: Wincott People, a. s.
Plynárenská 7/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika
Internetové stránka: www.wincottpeople.com
7.2. Kontaktná osoba Organizátora Propagačnej kampane:
Michaela Postupová - tel.: +420 734 798 348
e-mail: michaelapostupova@wincottpeople.com

8. Ochrana osobných údajov
8.1. Organizátor Propagačnej kampane spracováva osobné údaje Účastníkov
Propagačnej súťaže v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) avšak nanajvýš v rozsahu, v akom
ich Účastníci Propagačnej súťaže uviedli v Osobnom dotazníku.
8.2. Na základe vyplnenia Osobného dotazníka a jeho odovzdania Organizátorovi
Propagačnej kampane (t.j. ním určeným osobám nachádzajúcim sa na Veľtrhu
práce), každý Účastník Propagačnej súťaže čestne prehlasuje, že si je vedomý,
že dáva bezvýhradný súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona o ochrane
osobných údajov, aby boli spracúvané jeho osobné údaje podľa článku 10. týchto
Podmienok.
8.3. Organizátor Propagačnej kampane po splnení účelu spracúvania osobných
údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Účastníka
Propagačnej súťaže v súlade s ust. § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných
údajov.
8.4. Účastník Propagačnej súťaže zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť
a úplnosť ním poskytnutých osobných údajov. Účastník Propagačnej súťaže
svojou účasťou v Propagačnej súťaži potvrdzuje, že bol Organizátorom
Propagačnej kampane oboznámený s podmienkami spracúvania jeho osobných
údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov.
8.5. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Účastník Propagačnej súťaže
odvolať kedykoľvek písomnou formou. Účastník Propagačnej súťaže má vo
vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené najmä v §
28 až § 30 Zákona o ochrane osobných údajov.
9. Poučenie o právach Účastníka Propagačnej súťaže ako dotknutej osoby
9.1. Účastník Propagačnej súťaže ako Dotknutá osoba v zmysle Zákona o ochrane
osobných údajov, má právo na základe písomnej žiadosti od Organizátora
Propagačnej kampane vyžadovať:
9.1.1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané;
9.1.2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní jeho
osobných údajov v informačnom systéme Organizátora Propagačnej
kampane, resp. spoločností patriacich do skupiny Wincott People, v
rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o
ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona
o ochrane osobných údajov, je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s
postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
9.1.3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme o presné informácie o zdroji, z ktorého
získal Organizátor Propagačnej kampane jeho osobné údaje na
spracúvanie;
9.1.4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania;
9.1.5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.1.6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak
sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje,
môže požiadať o ich vrátenie;
9.1.7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak
došlo k porušeniu zákona;
9.1.8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred
uplynutím času jeho platnosti, ak Organizátor Propagačnej kampane
spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Práva dotknutej osoby podľa bodov 9.1.1. až 9.1.6. možno obmedziť, len ak
takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola
porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných
osôb. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa tohto bodu je Organizátor
Propagačnej kampane povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť
dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Organizátora
Propagačnej kampane namietať voči:
9.3.1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo
budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať
ich likvidáciu;
9.3.2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona
o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom
styku; alebo
9.3.3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona
o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie
odklad, má právo u Organizátora Propagačnej kampane kedykoľvek namietať
voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f)
alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov, vyslovením oprávnených dôvodov
alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom
chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto
spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a
preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Organizátor
Propagačnej kampane je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá
osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to
okolnosti dovolia.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie
odklad, ďalej má právo u Organizátora Propagačnej kampane kedykoľvek
namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Organizátora Propagačnej kampane, ktoré
by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie
vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných
údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Organizátora Propagačnej kampane o
preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy
spracúvania, pričom Organizátor Propagačnej kampane je povinný žiadosti
dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní
rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku
zistenia Organizátor Propagačnej kampane informuje dotknutú osobu v lehote

podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá
toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené
opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v
rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov
Organizátor Propagačnej kampane vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel
požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Organizátor Propagačnej kampane na
základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených
záujmov dotknutej osoby.
9.6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:
9.6.1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo,
žiadosť sa považuje za žiadosť podanú podľa Zákona o ochrane osobných
údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba
doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania;
9.6.2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo
uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a
podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Organizátor Propagačnej
kampane povinný odovzdať dotknutej osobe;
9.6.3. u sprostredkovateľa, ten je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu
odovzdať Organizátorovi Propagačnej kampane bez zbytočného odkladu.
9.7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú,
môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na
začatie konania o ochrane osobných údajov.
9.8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva
môže uplatniť zákonný zástupca.
9.9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona o ochrane
osobných údajov, môže uplatniť jej blízka osoba.
9.10. Žiadosť dotknutej osoby podľa bodov 9.1.1. až 9.1.3., 9.1.5. až 9.1.8., ako aj
bodov 9.3. až 9.5. týchto Podmienok vybaví Organizátor Propagačnej kampane
bezplatne.
9.11. Žiadosť dotknutej osoby podľa bodu 9.1.4. týchto Podmienok vybaví Organizátor
Propagačnej kampane bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť
výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so
zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak
osobitný zákon neustanovuje inak.
9.12. Organizátor Propagačnej kampane je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej
osoby v podľa bodov 9.1., 9.3 až 9.5. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia
žiadosti.
10. Súhlas so spracúvaním osobných údajov
10.1. Účastník Propagačnej súťaže svojim podpisom na Osobnom dotazníku
potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v Osobnom dotazníku sú správne,
pravdivé a úplné.
10.2. Účastník Propagačnej súťaže odovzdaním vyplneného Osobného dotazníka
Organizátorovi Propagačnej kampane, udeľuje Organizátorovi Propagačnej
kampane, ako aj všetkým spoločnostiam patriacim do skupiny Wincott People,
súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (podľa § 11 Zákona o ochrane

osobných údajov), v rozsahu v akom ich uviedol v Osobnom dotazníku, ako aj
vyhlasuje, že bol v súlade s § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov
informovaný o podmienkach spracúvania svojich osobných údajov.
10.3. Účastník Propagačnej súťaže súhlasí s tým, aby Organizátor Propagačnej
kampane zverejnil jeho krstné meno a priezvisko na svojej stránke
www.wincottpeople.com v prípade, že sa stane výhercom niektorej z výhier
(cien) podľa článku 4. týchto Podmienok.
10.4. Účastník Propagačnej súťaže dáva súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje a
všetky ďalšie informácie týkajúce sa jeho osoby boli spracovávané za účelom:
10.4.1. vyhľadávania a ponúkania rôznych pracovných miest, o ktoré by
Účastník Propagačnej súťaže mohol mať záujem;
10.4.2. plnenia práv a povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok;
10.4.3. uplatňovania a správy nárokov plynúcich z týchto Podmienok;
10.4.4. k ponúkaniu ďalších produktov a služieb poskytovaných spoločnosťami
patriacimi do skupiny Wincott People.
10.5. Účastník Propagačnej súťaže berie na vedomie, že nie je podľa žiadneho
právneho predpisu povinný poskytnúť svoje osobné údaje ani svoj súhlas s ich
spracovaním. Účastník Propagačnej súťaže je oprávnený poskytnutie svojich
osobných údajov, resp. udelenie súhlasu s ich spracovaním odmietnuť, a preto
ak poskytuje svoje osobné údaje, koná tak absolútne dobrovoľne.
10.6. Účastník Propagačnej súťaže súhlasí s tým, aby Organizátor Propagačnej
kampane, ako aj všetky spoločnosti patriace do skupiny Wincott People
spracovávali jeho osobné údaje, ktoré ako Účastník Propagačnej súťaže uviedol
v Osobnom dotazníku, a to manuálne či automatizovaným spôsobom, v listinnej
alebo elektronickej podobe, prípadne v oboch podobách.
10.7. Účastník Propagačnej súťaže súhlasí s tým, aby o ňom Organizátor Propagačnej
kampane, ako aj všetky spoločnosti patriace do skupiny Wincott People
spracovávali všetky údaje uvedené v Osobnom dotazníku, a to po dobu 5 rokov
od podpisu Osobného dotazníku.
11. Záverečné ustanovenia
11.1. Organizátor Propagačnej kampane nezodpovedá Účastníkovi Propagačnej
súťaže za škodu, ktorá mu môže vzniknúť v dôsledku toho, že Účastník
Propagačnej súťaže akokoľvek porušil jeho povinností vyplývajúce z týchto
Podmienok.
11.2. Účastníci Propagačnej súťaže berú na vedomie, že na výhry z tejto Propagačnej
súťaže neexistuje právny nárok, nárok na výhry nie je možné previesť na inú
osobu a hodnotu výhier nie je možné vyplatiť v hotovosti.
11.3. Účastníci Propagačnej súťaže berú na vedomie, že vymáhanie výhry súdnou
cestou je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vylúčené.
11.4. Účastníci Propagačnej súťaže berú na vedomie, že príjmy vo forme cien a výhier
podliehajú zdaneniu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov, pričom tento príjem je Účastník Propagačnej súťaže, ktorý
sa stane výhercom jednej z cien, priznať.
11.5. Organizátor Propagačnej kampane je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek
v priebehu Propagačnej súťaže zmeniť, výlučne však v Dobe trvania Propagačnej

kampane. V takomto prípade Organizátor Propagačnej kampane oznámi zmenu
Podmienok na svojej internetovej stránke www.wincottpeople.com.
11.6. Organizátor Propagačnej kampane je oprávnený taktiež Propagačnú súťaž
prerušiť, pozastaviť, odložiť alebo zrušiť.
11.7. Organizátor Propagačnej kampane je oprávnený meniť miesto a termín
žrebovania.
11.8. Organizátor Propagačnej kampane nie je oprávnený meniť spôsob žrebovania,
ako ani počet vyžrebovaných náhradníkov.
11.9. Organizátor Propagačnej kampane nehradí Účastníkom Propagačnej súťaže
žiadne náklady spojené s ich účasťou v Propagačnej súťaži alebo náklady
spojené s prevzatím výhry (cien) podľa týchto Podmienok.
11.10. Propagačná súťaž podľa týchto Podmienok je organizovaná ako propagačná
súťaž a v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda v zmysle
tohto ustanovenia táto Propagačná súťaž nie je hazardnou hrou.
11.11. Tieto Podmienky sú dostupné po dobu trvania Propagačnej súťaže v stánku,
ktorý má Organizátor Propagačnej kampane k dispozícii na Veľtrhu práce
a následne po dobu najmenej 30 dní po jej ukončení v mieste, kde sa vykoná
žrebovanie výhercov, ktoré je uvedené v bode 5.3. týchto Podmienok.

