
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Organizátor súťaže Roche Slovensko s.r.o.  
IČO 35 887 117  

ďalej len “organizátor” 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia 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)  

Poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, mailový kontakt, 
súťažné dielo, ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje Organizátorovi ako 
prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných 
údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za 
účelom nadviazania kontaktu s ním, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia a 
zverejnenia mien výhercov počas 1 roka od ukončenia súťaže. Osobné údaje 
výhercov hlavnej výhry budú z dôvodu možnej kontroly Organizátora zo strany 
dozorných orgánov archivované v obmedzenom rozsahu po dobu 10 rokov. 
Dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k osobným údajom, 
ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie 
spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 
Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo 
vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho 
odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť 
dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky. 
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento 
súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 

a) emailovou správou zaslanou na adresu martin.fucik@roche.com 

b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu organizátora s uvedením textu „GDPR –
odvolanie súhlasu“ na obálke 

Príjemcom je HEADS, s.r.o., Koprivnícka 9G, 841 02 Bratislava, IČO 47545909, 
ako technický realizátor súťaže, ktorý bude v súlade s pravidlami súťaže spracúvať 
osobné údaje v mene Organizátora, a to za účelom zabezpečenia priebehu súťaže 
(zber údajov od súťažiacich, ich spracúvanie, žrebovanie výhercov, odovzdávanie 
cien a pod.). 
Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia 
platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli 
získané. Osobné údaje sa neprofilujú a nedochádza k prenosu do tretej krajiny. 

V Bratislave, dňa 27.5. 2019


