
VYHLÁSENIA ÚČASTNÍKA 
„YOUNG CAR MECHANIC 2023“ 

 
 

 

Týmto vyhlasujem, že 

 

a) som sa riadne oboznámil s podmienkami súťaže „Young Car Mechanic 2023“ (v ďalšom 

texte iba ako „YCM“), tieto podmienky bezvýhradne akceptujem a vyjadrujem vôľu 

zúčastniť sa národného kola / národného finále (a v prípade postupu aj medzinárodného 

finále) súťaže YCM organizovanej spoločnosťou Inter Cars Slovenská republika s.r.o., 
Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, Slovenská republika (medzinárodné finále 

organizované spoločnosťou Inter Cars S.A., Powsińska 64, 02-903 Warszaw) (ďalej len 

“Organizátor”); 

 

b) v súvislosti s registráciou a/alebo účasťou v súťaži YCM som Organizátorovi dobrovoľne 
poskytol moje osobné údaje, tieto osobné údaje sú aktuálne, úplné a správne a bol som 

informovaný o mojich právach dotknutej osoby;  

 

c) akceptujem použitie a zverejnenie môjho mena a priezviska v súvislosti s mojou účasťou 
v súťaži YCM vo všetkých vyhláseniach a oznámeniach informujúcich o súťaži YCM, jej 

priebehu a výsledkoch; 

 

d) súhlasím s vyhotovovaním obrazových, zvukových či obrazovo-zvukových záznamov mojej 
osoby počas súťaže YCM. Uvedený súhlas zahŕňa bezodplatné vyhotovovanie a používanie 

napríklad fotografií, zvukových záznamov, videí či iných foriem na akomkoľvek nosiči 

zachytávajúcich podobizeň mojej postavy, tváre či záznam hlasu, a to na informačné, 

reklamné a propagačné účely Organizátora, jeho dcérskych a spriaznených spoločností 

a/alebo sponzorov YCM, najmä, ale nie len vyhotovovanie, rozmnožovanie, 

reprodukovanie a rozširovanie informačných a propagačných materiálov (žurnál, brožúry, 
letáky, a pod.), vrátane vyhotovovania a rozširovania neobmedzeného počtu kópií 

hmotných nosičov, a to aj za odplatu, zverejňovania a sprístupňovania prostredníctvom 

elektronických médií a komunikačných kanálov (internet, soc. siete, elektronické služby 

na požiadanie, a pod.) rôznymi technikami a spôsobmi (upload, streaming, a pod.). Súhlas 

sa udeľuje bez časového a územného obmedzenia. 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov 

súťaž „Young Car Mechanic 2023“ 

 
1. Informácie o prevádzkovateľovi osobných údajov 

 

Prevádzkovateľom osobných údajov spracúvaných v rámci národného kola a národného finále 

súťaže YCM 2023 je spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 
Bratislava, Slovenská republika a v rámci medzinárodného finále súťaže YCM 2023 

aj spoločnosť Inter Cars S.A. Powsińska 64 street, 02-903 Warszaw. 

 

Prevádzkovateľ poveril osobu vykonávajúcu dohľad nad ochranou osobných údajov, ktorej 

kontakt je osobne.udaje@intercars.eu.  
 

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov 

 

V súvislosti s registráciou a/alebo účasťou v súťaži YCM Prevádzkovateľ spracúva nasledovné 

osobné údaje účastníkov súťaže YCM: meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, 

telefónne číslo, e-mailová adresa, a v súvislosti s účasťou v medzinárodnom finále aj číslo 
občianskeho preukazu, číslo pasu, číslo študentského preukazu účastníkov, ktorí postúpili 

do medzinárodného finále. O výhercoch súťaže YCM bude Prevádzkovateľ spracúvať aj údaje 

o ich čísle bankového účtu. So súhlasom účastníka súťaže YCM Prevádzkovateľ spracúva 

obrazové, zvukové či obrazovo-zvukové záznamy dotknutej osoby (podobizeň postavy, tváre či 

záznam hlasu) na účel (účely) uvedený v súhlase. 
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3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov 
 

Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov je vykonávané za účelom organizovania 

národného kola, národného finále a medzinárodného finále súťaže YCM na právnom základe 

oprávneného záujmu Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f. GDPR), ktorý spočíva predovšetkým 

v záujme Prevádzkovateľa na riadnom a profesionálnom zorganizovaní súťaže YCM, 
informovaní o jej priebehu a výsledkoch, odovzdaní cien výhercom, propagácii činnosti 

Prevádzkovateľa, prípadne jeho dcérskych a spriaznených spoločností a/alebo sponzorov 

YCM (marketingové účely) a na napĺňaní cieľov súťaže YCM (najmä celkový rozvoj odborného 

vzdelávania automechanika, automechatronika, zvýšenie popularity daného odborného 

vzdelania, a pod.). 

 
Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb. Poskytnutie osobných 

údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné, t. j. bez poskytnutia príslušných osobných údajov sa 

nie je možné súťaže YCM zúčastniť. 

 

V súvislosti s vyplatením výhier výhercom súťaže YCM môže byť nevyhnutné posúdiť otázku 
zdaňovania výhier a povinností Prevádzkovateľa ako subjektu vyplácajúceho výhry. V takom 

prípade bude Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje na právnom základe plnenia zákonnej 

povinnosti z oblasti daňových predpisov (čl. 6 ods. 1 písm. c. GDPR).  

 

Spracúvanie obrazových, zvukových či obrazovo-zvukových záznamov dotknutej osoby 

(podobizeň postavy, tváre či záznam hlasu) na informačné, reklamné a propagačné účely 
Prevádzkovateľa, jeho dcérskych a spriaznených spoločností a/alebo sponzorov súťaže YCM 

je vykonávané na právnom základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a. GDPR). 

 

4. Lehota uchovávania osobných údajov 

 
Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania súťaže YCM až do jej konca, najneskôr však 

do vysporiadania výhier voči výhercom, s výnimkou osobných údajov spracúvaných na 

základe súhlasu dotknutej osoby, ktoré sa spracúvajú po dobu uvedenú v súhlase, resp. do 

naplnenia účelu spracúvania, najdlhšie však do odvolania súhlasu.  

 

5. Príjemcovia osobných údajov 
 

Prevádzkovateľ môže osobné údaje v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytnúť a sprístupniť 

externým subjektom poskytujúcim svoje služby v oblasti prepravy osôb, ubytovania, 

poisťovacie služby, poštové či kuriérske služby, marketingové služby, poradenské či právne 

služby. Vzhľadom ku skutočnosti, že súťaž YCM je medzinárodnou súťažou, na zastrešovaní 

ktorej sa spolupodieľajú aj iní členovia kapitálovej skupiny Inter Cars, Prevádzkovateľ môže 
osobné údaje sprístupniť aj iným členom kapitálovej skupiny Inter Cars (najmä za účelom 
prezentácie a mediálnej komunikácie o súťaži YCM, jej priebehu a výsledkoch). 
Prevádzkovateľ ubezpečuje dotknuté osoby, že prijal dostatočné zmluvné, prípadne iné 

opatrenia, aby bola zabezpečená ochrana osobných údajov poskytovaných tretím osobám. 

 

6. Práva dotknutej osoby 
 

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa: (i) prístup k osobným údajom 

týkajúcim sa dotknutej osoby, (ii) opravu osobných údajov, (iii) vymazanie osobných údajov 

(za splnenia zákonných dôvodov, najmä ak bude naplnený účel spracúvania či odpadne 

právny dôvod spracúvania), (iv) obmedzenie spracúvania osobných údajov a (v) prenosnosť 
osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov založené na právnom základe oprávneného 

záujmu Prevádzkovateľa je dotknutá osoba oprávnená namietať. 
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Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, 

ktoré je založené na právnom základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania vo veci ochrany osobných údajov 

na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 

27. 

 

Akékoľvek otázky, dotazy či nejasnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov neváhajte 

adresovať na e-mailovú adresu osoby vykonávajúcu dohľad nad ochranou osobných údajov 

osobne.udaje@intercars.eu  
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