PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
„YOUNG CAR MECHANIC 2022“
PRÍLOHA 1 ku Pravidlám súťaže „Young Car Mechanic 2022“:
Vyhlásenia vyjadrujúce súhlas účastníka so spracovaním osobných údajov a potvrdenie o oboznámení sa s
Podmienkami účasti na súťaži Young Car Mechanic 2022, jej pravidlami a informáciami poskytnutými
organizátorom
Vo veci: Súťaž Young Car Mechanic 2022
Týmto dávam spoločnosti Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, Slovenská
republika a Inter Cars S.A. Powsińska 64 street, 02-903 Warszawa v ďalšom texte iba ako “Organizátor”, svoj
súhlas na spracovanie mojich osobných údajov obsiahnutých v prihláške poskytnutej zo strany Inter Cars
Slovenská republika, s.r.o. v súvislosti s medzinárodnou súťažou „Young Car Mechanic 2022“, na ktorej sa
zúčastním, v ďalšom texte iba ako „YCM“.
Vyššie uvedený súhlas sa vzťahuje na nasledujúce osobné údaje:
• meno a priezvisko
• dátum narodenia, pohlavie, telefónne číslo, mailové konto
• číslo občianskeho preukazu, číslo pasu, číslo vodičského preukazu, číslo študentského preukazu
Bol som informovaný, že prevádzkovateľom osobných údajov bude Inter Cars Slovenská republika s.r.o. a jej
sesterské spoločnosti podieľajúce sa na organizácii súťaže YCM. Prevádzkovateľ poveril osobu vykonávajúcu
dohľad nad ochranou osobných údajov, ktorej kontakt je osobne.udaje@intercars.eu.
Som si vedomý toho, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a nevyhnutné za účelom organizácie YCM
(právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa), marketingové účely (právny základ: oprávnený záujem
prevádzkovateľa) a účely určenia a vymáhania potenciálnych škôd (právny základ: oprávnený záujem
prevádzkovateľa).
Som si vedomý toho, že v oprávnených prípadoch môžu byť prijímateľmi údajov letecké, autobusové,
ubytovacie a poistné spoločnosti. Som si vedomý, že údaje budú uložené v nasledujúcich lehotách: do
ukončenia YCM, vypršania platnosti obmedzení a počas zákonnej lehoty na uchovanie. Bol som informovaný
o mojom práve na prístup k mojim osobným údajom, ich nápravu, odstránenie a obmedzenie spracovania a
prenosu. Bol som informovaný o mojom práve namietať voči spracovaniu mojich osobných údajov, podaní
sťažnosti úradu pre dohľad a odvolať môj súhlas kedykoľvek bez vplyvu na právnosť spracovania pred
odvolaním. Bol som informovaný o mojom práve namietať spracovanie mojich osobných údajov na základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ako aj na spracovanie za reklamným účelom.
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