Z ADA LEGENDY ZO ŽITNÉHO OSTROVA
ZÁHAÁDH
A LEGENDY ZO ŽITNÉHO OSTROVA

ZÁHADA LEGENDY ZO ŽITNÉHO OSTROVA
Formulár k súťaži Záhada legendy zo Žitného ostrova
usporiadateľa: spoločnosti X-BIONIC® SPHERE a. s., so sídlom: Dubová 33/A, Šamorín, 931 01,
IČO: 46 640 134, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10684/T

Odpoveď pre 1. indíciu:

Nálepková pečať “Pomlejský poklad” (2. indícia):

Odpoveď pre 3. indíciu:

Odpoveď pre 4. indíciu:

Formulár k súťaži Záhada
legendy
zo Žitného ostrova
Touto cestou vyjadrujem Prevádzkovateľovi
súhlas
so spracúvaním
osobných údajov v rozsahu zadefinospoločnosti
X-BIONIC®
SPHERE
a. s., soostrova
sídlom: (ďalej
Duboválen
33/A,
Šamorín,
931 01,
vanom vusporiadateľa:
Pravidlách súťaže
Záhada
legendy
zo Žitného
Pravidlá
súťaže)
a potvrdzujem
IČO: 46 640 134, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10684/T
oboznámenie sa s obsahom týchto pravidiel na účely pozostávajúce zo:
§ Zadefinovania termínu a času konania,
§ Zadefinovania podmienok účasti v súťaži,
Odpoveď pre 1. indíciu:
§ Zadefinovania priebehu súťaže a spracovania výsledkov,
§ Zadefinovania výberu výhercov,
§ Zadefinovania spôsobu oznámenia o výhre, distribúcii výhry, zániku nároku na výhru,
§ Zadefinovania podmienok vylúčenia z účasti v súťaži,
§ Zadefinovania
podmienok
predčasného ukončenia
súťaže,
Nálepková
pečať “Pomlejský
poklad” (2.
indícia):
§ Zadefinovania vylúčenia zodpovednosti usporiadateľa súťaže
Účastník súťaže berie na vedomie, že vyjadrením súhlasu s Pravidlami k súťaži na registračnom formulári
súčasne osvedčuje skutočnosť, že bol oboznámený so znením a obsahom pravidiel, súhlasí s obsahom
a zaväzuje sa ho dodržiavať v rozsahu, ktorý sa ich týka.

Odpoveď pre 3. indíciu:

ÁNO

NIE

Zvolenú alternatívu prosím vyznačte
zaškrtnutím príslušného políčka „X“.

Meno a priezvisko, dátum, popis

Odpoveď pre 4. indíciu:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Meno a priezvisko:*

ToutoMeno
cestou vyjadrujem
Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu vyhotovoa priezvisko:*
vania obrazových, zvukových, zvukovo-obrazových záznamov priradených k mojej identite a potvrdzujem
oboznámenia sa s obsahom Politiky ochrany súkromia a osobných údajov na stránke prevádzkovateľa
na marketingové a propagačné účely pozostávajúcich zo:

E-mailová adresa:*

§ Zaznamenania fotografií a video záznamov zo súťaže
E-mailová adresa:*
§ propagačných a marketingových aktivít súvisiacich s realizáciou súťaže
§ uverejnením podobizne a výsledkov súťaže na sociálnych sieťach
a webových stránkach Prevádzkovateľa
§ zasielania elektronickej komunikácie (napr. newsletter, informačné maily),

*povinné údaje (povinné údaje za fyzickú osobu,
ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony,
povinný údaj zákonného zástupcu)

Spracovanie týchto osobných údajov súvisí s vykonávaním propagačných a marketingových aktivít súvisiacich s realizáciou súťaže v čase od 10. júla do 1. septembra 2019. Súhlas je účinný od okamihu jeho
udelenia po dobu 5 (slovom „piatich“) rokov alebo okamihu jeho odvolania. Tento súhlas je možné odvolať prostredníctvom emailovej adresy zodpovednaosoba@x-bionicsphere.com . Vykonávanie profilovania
*povinné údaje (povinné údaje za fyzickú osobu,
možno
namietať na základe Vášho práva podľa článku 21 ods. 4 GDPR.
ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony,
povinný údaj zákonného zástupcu)

ÁNO

NIE

Zvolenú alternatívu prosím vyznačte
zaškrtnutím príslušného políčka „X“.

Meno a priezvisko, dátum, popis

