V súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov Perfetti Van Melle Slovakia, s. r. o., so sídlom Gorkého 3,
811 01 Bratislava, IČO: 31337694 (ďalej len “PVM”) informuje účastníkov, že údaje, ktoré môžu byť poskytnuté kvôli
účasti na propagačnej akcii alebo údaje poskytnuté v prípade získania ceny, budú zhromaždené a spracované pod
dohľadom PVM za účelom riadenia účasti na propagačnej akcii, a to i v prípade udelenia ceny, uverejnenia mena
účastníka na internetových stránkach PVM, www.sutaze-pvm.sk Spracovanie osobných údajov účastníka je teda
založené na vôli účastníka zúčastniť sa na propagačnej akcii. Spracované osobné údaje budú uchovávané, pokiaľ bude
platný vzťah medzi účastníkom a PVM. Následne budú osobné údaje účastníka uchované len dovtedy, kým to bude
podľa právnych predpisov potrebné, na základe ktorých má PVM povinnosť uchovávať údaje na dlhšiu dobu. Spoločnosť
PVM v žiadnom prípade nemá v úmysle akúkoľvek formu spracovania osobných údajov na profilovanie alebo prenos
osobných údajov do tretích krajín.
V prípade, že chce účastník získať komerčné informácie od spoločnosti PVM, či už elektronickým alebo neelektronickým
spôsobom, ktoré súvisia s výrobkami predávanými spoločnosťou PVM, musí účastník udeliť PVM výslovný súhlas na tento
účel zakliknutím príslušného okienka formulára zberu osobných údajov. Tento súhlas môže účastník v prípade jeho
udelenia kedykoľvek odvolať postupom popísaným nižšie.
Spoločnosť PVM môže poskytnúť tretím stranám (spracovateľom) časť služieb týkajúcich sa riadenia propagácie so
zámerom získania logistickej alebo administratívnej podpory (napríklad spoločnosti, ktoré poskytujú služby dodávky cien,
alebo spoločnosti poskytujúce technologické služby ako webhosting stránok PVM).
Tieto spoločnosti môžu mať prístup k osobným údajom účastníka a spracúvať ich len v rozsahu, v akom je nevyhnutné
dodržiavať outsourcované služby a vždy a len s ohľadom na účely spracovania uvedených osobných údajov.
PVM informuje účastníka, že má právo požiadať o prístup k jeho osobným údajom, má právo na ich úpravu alebo
vymazanie, alebo na obmedzenie, alebo na námietku voči spracovaniu, ako aj právo na prenos údajov alebo odňatie
súhlasu a to na základe zaslania písomnej žiadosti s PVM na info@sutaze-pvm.sk alebo zaslania emailu na
pvmdpo@it.pvmgrp.com úradníkovi pre ochranu údajov, pričom je vždy nutné poskytnúť kópiu identifikačného
dokumentu alebo iného identifikačného dokladu.
PVM si vyhradzuje právo kedykoľvek overiť pravdivosť osobných údajov poskytnutých účastníkom, rovnako ako vek a
totožnosť víťazov pred tým, ako pristúpi k dodaniu cien.
PVM informuje účastníkov o ich práve na podanie sťažnosti dozornému orgánu.
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