
Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov 

 

Tento dokument obsahuje podmienky ochrany osobných údajov súvisiace s vytvorením 

a zaslaním pohľadnice, vytvorenej v rámci súťaže Rozmaznaj svoju maminu a vyhraj! 

 

Článok 1 – Definície 

Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach uvedené inak, majú nasledovné pojmy označené veľkým 

začiatočným písmenom nasledovný význam: 

 

Organizátorom súťaže - spoločnosť SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a. s., so sídlom 

Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, IČO: 31 651 321, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č.: 238/V (ďalej len „organizátor“); 

Technický realizátor súťaže - spoločnosť dotcom.sk s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/B, 

Bratislava 831 04 , IČO: 46 636 706, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 80980/B (ďalej len „technický realizátor“); 

Internetová stránka – webová stránka www.receptyzosrdca.sk/sutaz; 

Pohľadnica – karta vytvorená Užívateľom prostredníctvom Internetovej stránky obsahujúca 

Užívateľom vytvorený text, obrázok a/ alebo fotografiu; 

Príjemca Pohľadnice – osoba určená Užívateľom, ktorej má byť odoslaná Pohľadnica; 

Zmluva – vzájomná dohoda uzatvorená medzi Poskytovateľom a Užívateľom o právach a 

povinnostiach Poskytovateľa a Užívateľa stanovených v týchto Podmienkach; 

Užívateľ – osoba (vrátane právnických osôb a/ alebo fyzických osôb podnikateľov), ktorá sa 

zaregistrovala na Internetovej stránke a akceptovala tieto Podmienky  

 

Článok 2 – Všeobecné informácie 

2.1   Tieto Podmienky stanovujú základné práva a povinnosti Poskytovateľa a 

Užívateľov a tiež upravujú obchodné podmienky a právne vzťahy medzi 

Poskytovateľom a Užívateľmi. Podmienky sú Užívateľom prístupné na Internetovej 

stránke. 

2.2.   Užívateľ je povinný si pozorne prečítať nižšie vymedzené Podmienky, nakoľko 

zakliknutím tejto položky na Internetovej stránke sa zaväzuje dodržiavať bez 

akýchkoľvek výhrad všetky podmienky a povinnosti uvedené v týchto Podmienkach a 

povinnosti vyplývajúce z aplikovateľných právnych predpisov. 

 

Článok 3 – Pravidlá využívania služby Pohľadnica 

3.1  V rámci súťaže je Užívateľ oprávnený si na Internetovej stránke 

www.receptyzosrdca.sk/sutaz vytvoriť vlastnú personalizovanú Pohľadnicu(e) 

prostredníctvom Užívateľom nahratých obrázkov a/ alebo fotografií. Zároveň je Užívateľ 

oprávnený v rámci vypĺňaného formulára uviesť text, ktorý bude uvedený na Pohľadnici. 

http://www.receptyzosrdca.sk/sutaz


V prípade, že sa Užívateľ rozhodne pohľadnicu poslať poštou je povinný vo formulári 

vyplniť kontaktné údaje Príjemcu Pohľadnice v rozsahu meno, priezvisko, ulica, číslo ulice, 

PSČ, mesto, a to za účelom zaslania Pohľadnice Príjemcovi. 

3.2  Užívateľ je tiež oprávnený prostredníctvom Internetovej stránky zdieľať ním vytvorené 

Pohľadnice priamo na Sociálnej sieti Facebook, zaslať vytvorenú pohľadnicu na zadaný 

email alebo si ju stiahnuť.  

3.3  Zakliknutím tejto položky užívateľ potvrdzuje, že pred vložením pohľadníc a/ alebo 

obrázkov a/ alebo fotografií na Internetovú stránku prostredníctvom svojho Konta 

vysporiadal všetky práva tretích osôb s nimi súvisiace, najmä autorské práva a iné práva 

tretích osôb. 

3.4  Užívateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že Poskytovateľ je osobou výhradne 

oprávnenou rozhodovať o spôsobe nakladania s Internetovou stránkou, o jej využívaní, 

zmenách a úpravách. 

3.5  Užívateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že porušením niektorých ustanovení tohto 

článku sa môže dopustiť spáchania trestného činu, a preto v tejto súvislosti vyhlasuje, že 

Poskytovateľ je oprávnený zaznamenať takéto porušenie pre orgány činné v trestnom 

konaní a týmto poskytnúť identitu Užívateľa. 

 

Článok 4 – Užívateľský materiál 

4.1  Užívateľ je oprávnený umiestňovať na Internetovej stránke za účelom vytvorenia 

vlastnej pohľadnice obrázky, fotografie, texty („ užívateľský materiál “). 

4.2  Užívateľ je povinný pred umiestnením užívateľského materiálu na Internetovú stránku 

a/ alebo zverejnením Pohľadnice vysporiadať všetky a akékoľvek práva tretích osôb s ním 

súvisiace, najmä autorské práva a iné práva tretích osôb. 

4.3  Užívateľ týmto vyhlasuje, že nesie plnú a výlučnú zodpovednosť za akýkoľvek ním 

poskytnutý užívateľský materiál Poskytovateľovi a/ alebo umiestnený na Internetovej 

stránke a/ alebo zverejnený a zaväzuje sa, že akýkoľvek ním poskytnutý a/ alebo 

zverejnený užívateľský materiál: 

(i)  nebude neoprávnene zasahovať do alebo porušovať práva alebo právom 

chránené záujmy Poskytovateľa a/ alebo akýchkoľvek tretích osôb, vrátane práv 

duševného vlastníctva najmä, nie však výlučne autorského práva, ochranných 

známok a pod.; 

(ii)  nebude obsahovať podobizne, obrazové snímky a iné obrazové záznamy 

týkajúce sa akejkoľvek fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy bez 

existencie predchádzajúceho súhlasu tejto tretej osoby; 

(iii)  nebude porušovať akékoľvek právne predpisy, etické normy a dobré mravy; 

(iv)  nebude ohrozovať verejný poriadok; 

(v)  nebude nepravdivý, zavádzajúci a/ alebo nebude predstavovať alebo vyvolávať 

nezákonné, poškodzujúce, neslušné, nenávistné, rasistické správanie; a 

(vi)  nebude poškodzovať dobré meno alebo dobrú povesť Poskytovateľa a/ alebo 

iných osôb. 



4.4  Užívateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi celosvetovú, časovo neobmedzenú, 

bezodplatnú, nevýhradnú a prenosnú licenciu na použitie užívateľského materiálu bez 

toho, aby Poskytovateľ bol povinný poskytnúť Užívateľovi akúkoľvek odplatu alebo mal 

voči Užívateľovi akúkoľvek inú povinnosť („ Licencia na použitie užívateľského 

materiálu “). 

4.5  Poskytovateľ je na základe Licencie na použitie užívateľského materiálu oprávnený 

použiť užívateľský materiál samostatne alebo v spojení s užívateľským materiálom iného 

Užívateľa alebo akýmikoľvek inými materiálmi Poskytovateľa alebo akejkoľvek inej tretej 

osoby. Poskytovateľ je oprávnený použiť užívateľský materiál pre akékoľvek interné účely 

Poskytovateľa najmä, nie však výlučne pre obchodné, marketingové, propagačné účely a 

účely prieskumu trhu, jeho trendov a vývoja. 

4.6  Užívateľ týmto vyhlasuje, že berie na vedomie, že použitie užívateľského materiálu 

môže Poskytovateľovi priniesť finančný úžitok. 

4.7  Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah užívateľského materiálu predloženého 

Užívateľom a/ alebo za užívateľský materiál, ktorý Užívateľ zverejnil. 

4.8  Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za obsahovú stránku užívateľského materiálu 

poskytnutého Poskytovateľovi a/ alebo uverejneného Užívateľom, a to najmä, nie však 

výlučne za správnosť, presnosť poskytnutých údajov a poskytnutie údajov na ich opravu v 

prípade výskytu chyby alebo nepresnosti. 

4.9  Poskytovateľ je oprávnený, avšak nie je povinný, monitorovať akýkoľvek užívateľský 

materiál, ktorý bude Užívateľom predložený, aby vyšetril akékoľvek oznámené alebo 

zrejmé porušenia týchto Podmienok a vykonal akékoľvek úkony, ktoré Poskytovateľ 

považuje podľa vlastného uváženia za vhodné. 

 

Článok 5 – Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa 

5.1  Užívateľ zodpovedá Poskytovateľovi za všetku škodu, ktorú spôsobil porušením 

svojich povinností stanovených týmito Podmienkami. Užívateľ sa zaväzuje nahradiť 

Poskytovateľovi všetku a akúkoľvek škodu a/ alebo náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku 

zneužitia a/ alebo využitia Internetovej stránky a/ alebo Konta a/ alebo Služby Užívateľom 

a/ alebo akoukoľvek treťou osobou, za ktorú Užívateľ zodpovedá v rozpore s týmito 

Podmienkami alebo v dôsledku porušenia týchto Podmienok Užívateľom. 

5.2  Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť a/ alebo obmedziť a/ alebo 

ukončiť (dočasne alebo trvale) fungovanie Internetovej stránky a/alebo poskytovanie 

Služby (alebo akýchkoľvek ich častí), a to bez akéhokoľvek predchádzajúceho 

upozornenia Užívateľa. Poskytovateľ nie je ani voči Užívateľovi ani akejkoľvek tretej osobe 

akýmkoľvek spôsobom zodpovedný za akúkoľvek úpravu, pozastavenie alebo ukončenie 

prevádzky Internetovej stránky a/ alebo poskytovania Služby. 

 

Článok 6 – Duševné vlastníctvo  

6.1   Užívateľ berie na vedomie, že autorské práva prislúchajúce k Internetovej stránke a/ 

alebo Službe sú majetkom Poskytovateľa. 

 



Článok 7 – Osobné údaje 

7.1 Poskytovateľ zbiera osobné údaje Užívateľa a/ alebo osobné údaje poskytnuté 

Užívateľom na Internetovej stránke v rozsahu: meno a priezvisko Príjemcu Pohľadnice a 

adresu doručenia Pohľadnice v rozsahu ulica, číslo ulice, PSČ a mesto, ktoré v spojení s 

menom a priezviskom Príjemcu Pohľadnice je možné považovať za osobný údaj Príjemcu 

Pohľadnice poskytovaný Užívateľom. 

7.2  Osobné údaje Užívateľa podľa bodu 7.1 vyššie bude Poskytovateľ spracúvať na účel 

riadneho spracovania a odoslania Pohľadnice príjemcovi. 

7.3  Takto udelený súhlas Užívateľa je dobrovoľný, je daný na dobu 1 roka a Užívateľ je 

oprávnený kedykoľvek odvolať tento svoj súhlas písomnou žiadosťou doručenou 

Poskytovateľovi. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu 

Užívateľom Poskytovateľovi. 

7.4  Osobné údaje, spracúvané Poskytovateľom nebudú žiadnym spôsobom 

zverejňované, a to ani prostredníctvom Internetovej stránky. Tieto osobné údaje nebudú 

Poskytovateľom prenášané do tretích krajín. Osobné údaje spracúvané Poskytovateľom, 

Poskytovateľ poskytuje nasledovným tretím osobám: 

(i)  spoločnosti AREAprint z dôvodu zabezpečenia tlače a prípravy Pohľadnice na 

odoslanie. 

7.5  Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších 

predpisov má Užívateľ ako dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti od 

Poskytovateľa žiadať: 

(i)  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje Užívateľa spracúvané; 

(ii)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v 

informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) bod 2. až 6. 

vyššie uvedeného zákona; 

(iii)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal 

Poskytovateľ osobné údaje Užívateľa na spracúvanie; 

(iv)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Užívateľových osobných údajov, 

ktoré sú predmetom spracúvania; 

(v)  opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných 

údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; 

(vi)  likvidáciu osobných údajov Užívateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil; 

(vii)  likvidáciu osobných údajov Užívateľa, ktoré sú predmetom spracúvania, ak 

došlo k porušeniu zákona; 

(viii)  blokovanie osobných údajov Užívateľa z dôvodu odvolania súhlasu pred 

uplynutím času jeho platnosti; 

(ix)  ako aj ďalšie práva uvedené v zákone. 

 

7.6  Užívateľ akceptovaním týchto Podmienok potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti 

poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa 

vyššie uvedeného zákona a bol informovaný, najmä o 



(i)  identifikačných údajoch Poskytovateľa; 

(ii)  identifikačných údajoch tretej osoby, ktorej Poskytovateľ poskytuje osobné 

údaje Užívateľa; 

(iii)  účele spracúvania osobných údajov; 

(iv)  rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú; a 

(v)  ďalších informáciách potrebných pre Užívateľa na zaručenie jeho práv a 

právom chránených záujmov. 

 

7.9  Užívateľ akceptovaním týchto Podmienok vyhlasuje, že má od tretích osôb ako 

dotknutých osôb súhlas v zmysle vyššie uvedeného zákona ako aj súhlas v zmysle ust. § 

12 Občianskeho zákonníka s tým, aby fotografie, na ktorých sú tieto dotknuté osoby 

zachytené, ich osobné údaje a iný užívateľský materiál, vťahujúci sa k týmto osobám, 

spracoval, najmä aby ich uložil vo svojom Konte a poskytol ich Poskytovateľovi a zverejnil. 

 

Článok 8 – Obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľa 

8.1  Pre vylúčenie pochybností platí, že Poskytovateľ iba technicky zabezpečuje Službu 

medzi Užívateľom a Príjemcom Pohľadnice a nepreberá tak žiadnu zodpovednosť za 

zasielaný obsah a samotné doručenie Pohľadnice. 

8.2  Poskytovateľ vyhlasuje, že doručovanie Pohľadníc je zabezpečené subdodávateľom 

Poskytovateľa prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., a to v súlade s jej poštovými 

podmienkami. Preto za riadne doručenie Pohľadnice Príjemcovi Pohľadnice je 

zodpovedná Slovenská pošta, a. s.. Nakoľko však platí, že odosielateľom Pohľadnice je 

Poskytovateľ, tento zodpovedá Užívateľovi v prípade nedoručenia Pohľadnice Príjemcovi 

Pohľadnice nie z dôvodov na strane Užívateľa za (i) riadne podanie reklamácie služieb 

poskytovaných Slovenskou poštou a. s. a (ii) riadne podanie reklamácie služieb 

poskytovaných subdodávateľom (spoločnosťou Zelená pošta s.r.o.) v prípade, ak došlo k 

nedoručeniu Pohľadnice z dôvodov na strane subdodávateľa. Poskytovateľ však nie je 

zodpovedný za priebeh a výsledok reklamačného konania na Slovenskej pošte a.s. a/ 

alebo u subdodávateľa Poskytovateľa. 

 

Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 18.01.2019. 

  

 

https://penfriends.sk/
https://penfriends.sk/

