Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
1. Informácie o prevádzkovateľovi
Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SR, vložka č. 1160/B (ďalej len „Lidl Slovenská
republika“), je prevádzkovateľom vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom účastníkov súťaže.
Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá je dostupná na emailovej adrese ochranaosobnychudajov@lidlplus.sk.
2. Kategórie a pôvod osobných údajov
Za účelom zabezpečenia žrebovania cien budú nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže postúpené
spoločnosti Lidl Slovenská republika, zo strany spoločnosti Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,
74167 Neckarsulm, Nemecko:
-

Zákaznícke ID všetkých účastníkov žrebovania,
krstné meno, priezvisko a taktiež telefónne číslo výhercov.

Okrem toho, Lidl Slovenská republika môže zhromažďovať akékoľvek ďalšie osobné údaje potrebné na
odoslanie alebo odovzdanie ceny priamo od výhercov.
3. Účely a právne základy spracovania
Lidl Slovenská republika použije osobné údaje zozbierané v súvislosti s účasťou na žrebovaní iba na
účely žrebovania (napr. žrebovanie výhercov, oznamovanie výhry výhercom, zasielanie výhry).
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v súvislosti so žrebovaním je vo všeobecnosti
článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Bez týchto údajov nie je účasť na žrebovaní možná.
V prípade, že bol v súvislosti so žrebovaním udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, právnym
základom každého spracovania osobných údajov vykonaného na základe tohto súhlasu je článok 6 ods.
1 písm. a) GDPR. Fotografie alebo videá víťaza budú vyhotovené počas odovzdávania cien; môžu byť
zverejnené spolu s menom a mestom/obcou pobytu víťaza v propagačných médiách organizátora
(napr. tlačová správa, www.lidl.sk, zamestnanecký časopis, Facebook, a pod.). Tieto osobné údaje sa
spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR t. j. na základe súhlasu dotknutej osoby.
Usporiadateľ má tiež legitímny záujem na propagácii seba a žrebovania; okrem toho existuje verejný
záujem (najmä zo strany ostatných účastníkov), aby sa zabezpečilo, že sa uskutoční žrebovanie a že
ceny boli vyhrané a odovzdané.
4. Príjemcovia/kategórie príjemcov
Údaje sú postúpené tretím stranám iba v prípade, že je to potrebné na realizáciu žrebovania (napr.
zaslanie výhry prostredníctvom logistickej spoločnosti) alebo za účelom zverejnenia víťazov (napr. na
Facebooku). Okrem toho údaje nepostupujeme tretím stranám.

5. Doba uchovávania/ Kritériá pre stanovenie doby uchovávania
Po skončení žrebovania a vyhlásení výhercov budú osobné údaje účastníkov vymazané. V prípade
nepeňažných (materiálnych) výhier sa osobné údaje o výhercoch uchovávajú ešte po dobu trvania
zákonných nárokov zo zodpovednosti za vady (záručná doba), aby sa v prípade výskytu vady mohla
zjednať nápava (oprava predmetu výhry) alebo výmena, ak je to potrebné.
6. Práva dotknutých osôb
Účastníci majú právo bezplatne získať informácie o uchovávaných osobných údajoch o ich osobe.
Účastníci majú okrem toho právo požadovať vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich
osobných údajov, ako aj právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom formáte. Účastníci majú
právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu údajov, ktoré je potrebné na účely ochrany oprávnených
záujmov spoločnosti Lidl Slovenská republika alebo tretej strany. Ak účastníci v súvislosti s týmto
žrebovaním udelili svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, majú právo kedykoľvek odvolať súhlas
s účinnosťou do budúcnosti. Účastníci sa môžu navyše obrátiť na dozorný orgán pre ochranu osobných
údajov, najmä v tom štáte, v ktorom majú bydlisko alebo kde došlo k zásahu do ich práv.

