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Bližšie informácie o ochrane osobných údajov pre účastníkov súťaží 
 

1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené? 

Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov účastníkov súťaží 
organizovaných spoločnosťou Baumit, spol. s r. o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava, zapísanej 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 6692/B, IČO: 31 368 956 (ďalej ako 
„Baumit“ alebo aj „prevádzkovateľ“), a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich Baumit spracúva, ako 
a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva. 

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma 
prevádzkovateľ na emailovej adrese office@baumit.sk. 

2. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané? 
 
Baumit spracúva osobné údaje účastníkov súťaží na účel: 
 
2.1. Registrácia do súťaže na zasluzisi.baumit.sk a baumit.sk 
 
v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo 
v prípade fyzickej osoby; obchodné meno/názov, sídlo, e-mailová adresa a telefónne číslo v prípade 
právnickej osoby 
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby (pozn. pre úplnosť pozri aj 
Informácie pre užívateľov a návštevníkov webovej stránky a sociálnej siete). 
 
2.2. Zverejňovanie fotografií na účely súťaže 
 
v rozsahu: bežné osobné údaje ako je podobizeň spracovaná prostredníctvom fotografie 
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. 
 
2.3. Účasť na súťaži prostredníctvom sociálnych sietí (www.facebook.com/baumitslovensko) 
 
v rozsahu: bežné osobné údaje poskytnuté súťažiacim v priebehu súťaže, ktoré súťažiaci zverejnil na 
svojom profile na sociálnych sieťach (najmä meno a priezvisko, profilová fotografia) 
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. 
 
2.4. Doručenie výhier súťažiacim (výhercom) 
 
v rozsahu: titul, meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa 
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Baumit na doručení výhry 
výhercovi súťaže. 
 
2.5. Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov 
 

https://baumit.sk/files/sk/GDPR/Informacna-povinnost-web-uzivatelia-a-socialne-siete-2--vrstva.pdf
https://baumit.sk/files/sk/GDPR/Informacna-povinnost-web-uzivatelia-a-socialne-siete-2--vrstva.pdf
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v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis 
spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv 
dotknutých osôb 
 
Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR. 
 

3. Ako, kedy a od koho Baumit osobné údaje získava? 

Baumit získava osobné údaje účastníkov súťaží: 

- priamo od dotknutej osoby vyplnením registračného formulára; 
- priamo od dotknutej osoby ako výhercu ich poskytnutím Baumit; 
- nepriamo od poskytovateľov sociálnych sietí; 
- priamo od dotknutej osoby podaním žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb. 

 

4. Ako dlho Baumit osobné údaje uchováva? 

Baumit spracúva osobné v jednotlivých prípadoch nasledovne: 

Registračný formulár    3 roky 

Fotografie     3 roky 

Sociálne siete     podľa podmienok poskytovateľov 

Kontaktné údaje výhercov   1 rok 

Agenda GDPR     5 rokov 

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované. 

 

5. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov? 

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov Baumit sú dostupné TU 

https://baumit.sk/files/sk/GDPR/Ziadost-dotknutej-osoby-na-uplatnenie-jej-prav.pdf
https://baumit.sk/files/sk/GDPR/Ziadost-dotknutej-osoby-na-uplatnenie-jej-prav.pdf
https://baumit.sk/ochrana-osobnych-udajov#ochrana
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