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VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA SÚŤAŽE „ZMEŇTE VÍZIU NA PROJEKT” 
 
 

V súvislosti s mojou účasťou v súťaži „ZMEŇTE VÍZIU NA PROJEKT” 
organizovanou spoločnosťou ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., so sídlom 
v Cigaciciach ďalej uvádzam svoje osobné údaje pre potreby organizácie a vedenia 
súťaže: 

 
Meno…………………………………..……..…………….. 

Priezvisko……………..…………………………………… 

Telefónne číslo…………….………………………………….. 

E-mailová adresa………………………………………………. 

Názov štúdia…………….……………………………. 

Adresa štúdia………….………………………………… 

 

 
VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

1. Súhlasím s tým, aby moje osobné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová 
adresa, ktoré som poskytol v súvislosti so svojou účasťou v súťaži organizovanou 
spoločnosťou ROCKWOOL  Polska spółka z o.o. so sídlom v Cigaciciach, ul. Kwiatowa 14, 
66-131 Cigacice, KRS 89825 (ďalej ako ROCKWOOL) boli spracúvané spoločnosťou 
ROCKWOOL na marketingové účely, vrátane profilovania na účely zistenia preferencií alebo 
požiadaviek a potrieb týkajúcich sa produktov alebo služieb ponúkaných spoločnosťou 
ROCKWOOL a na predkladanie ponuky. 

 
 ÁNO  NIE 

 
2. Súhlasím s elektronickým zasielaním obchodných informácií od spoločnosti ROCKWOOL, 
prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy alebo MMS/SMS správ na uvedené telefónne 
číslo, na základe čl. 10 zákona z 18. júla 2002, o poskytovaní elektronických služieb a na 
používanie koncových telekomunikačných zariadení a automatických volacích systémov na 
účely priameho marketingu spoločnosťou ROCKWOOL na uvedené telefónne číslo alebo 
emailovú adresu, na základe čl. 172 zákona z 16. júla 2004, zákon o telekomunikáciách. 

 
 ÁNO  NIE 

 
3. Potvrdzujem, že som si prečítal informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov 
uvedené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/EÚ (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
GDPR. 

 

4. Súhlasím s uverejnením súťažnej práce na komunikačné účely súvisiace so súťažou 
(uverejnenie na internetovej stránke súťaže a na stránkach partnerov súťaže, uverejnenie 
práce, spoločne s menom autora a názvom objektu v súťažnej galérii a aplikácii na 
hlasovanie, uverejnenie v tlačených materiáloch, ako sú letáky, katalógy, prospekty a tlačové 
správy určené architektom – napr. programy o výsledkoch súťaže; ako aj informačno-
marketingové aktivity spoločnosti ROCKWOOL Polska Sp. z o. o., ako sú tlačové správy, 
uverejnenie v prospektoch, firemných letákoch a katalógoch, uverejnenie na internetových 
stránkach atď.; uvedený súhlas nie je časovo obmedzený. 
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5. Ako osoba predkladajúca projekt do súťaže vyhlasujem, že: 
 
- som autorom/spoluautorom* projektu 

- dizajnové štúdio, ktorého zamestnancom som a v ktorom bol projekt vytvorený, súhlasí 

s prihlásením projektu do súťaže (v prípade architekta alebo skupiny architektov). 

- projekt neporušuje žiadne práva alebo osobné vlastníctvo tretích strán, ani právne predpisy. 

- som/sme vlastníkom/vlastníkmi výhradných autorských práv na práce prihlásené 

do súťaže, získal som/získali sme súhlas subjektu, ktorý/-í je/sú 

vlastníkom/vlastníkmi autorských práv (dizajnové štúdio, investor, na ktorého 

objednávku bol projekt vypracovaný). 

 
*vhodnú odpoveď zakrúžkujte 

 
 
 
 
 
 

………...………….…………….………………… 
Dátum a čitateľný podpis osoby predkladajúcej vyhlásenie 

 
 
 
 
 
 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V súvislosti s predpismi o ochrane osobných údajov a na účely plnenia informačnej povinnosti 
vyplývajúcej z GDPR 
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/EÚ (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) informujeme, že: Prevádzkovateľ 
osobných údajov 
 
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., so sídlom 
v Cigaciciach, ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, zapísaná do registra podnikateľov vedeného 
Okresným súdom Zielona Góra, VIII. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra KRS 
0000089825, základné imanie 93 360 220 PLN, NIP (DIČ) 927-000-52-36 (ďalej ako ROCKWOOL). 
Prevádzkovateľ osobných údajov vymenoval úradníka na ochranu údajov dohliadajúceho na správnosť 
spracovania osobných údajov, ktorého možno kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: 
ldpo@rockwool.com. 
 

Ciele a základy spracovania údajov 

 

Prevádzkovateľ bude spracovávať údaje: 

 s cieľom organizovania a prevádzkovania súťaže - (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) 

 na zasielanie našich obchodných a marketingových informácií. Znamená to, že okrem plnenia 
zmluvy Vám môžeme zaslať informácie o aktuálnych akciách a ďalších udalostiach, ktoré 
organizujeme. Je to realizácia nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). 
Zasielané marketingové informácie môžeme vyberať podľa Vašich potrieb, t. j. profilovať. 

 na účely archivácie (dokladovania) na ochranu informácií pre prípad právnej potreby 
preukázania faktov a na vymáhanie nárokov, čo predstavuje realizáciu nášho oprávneného 
záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) 

 na účely analýzy napr. lepšieho výberu rozsahu služieb vzhľadom na potreby našich 
zákazníkov, ako aj na účely prieskumu spokojnosti zákazníkov s produktmi/službami 
a určovanie kvality poskytovaných služieb, čo predstavuje realizáciu nášho oprávneného 
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záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) 

 na podporu predstavovania marketingovej ponuky spoločnosti ROCKWOOL a zasielania 

obchodných informácií 

aj po skončení súťaže, ak ste vyjadrili súhlas. Základom na spracúvanie údajov je dobrovoľný 
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 bod a) GDPR 

Príjemcovia údajov 

 
Zhromaždené osobné údaje môžu byť odovzdané subjektom, ktoré sú súčasťou skupiny 
ROCKWOOL a pôsobia v rôznych krajinách, na účely, na ktoré boli zhromaždené, pod 
podmienkou, že uvedené odovzdávanie osobných údajov používateľa nie je obmedzené 
právnymi predpismi. 
K údajom majú prístup aj naši subdodávatelia (spracúvajúce subjekty) napr. účtovnícka a právnická 
firma a IT firma poskytujúca softvérovú podporu. 
 

Obdobie uchovávania údajov 

 

Údaje budú uchovávané počas obdobia potrebného na realizáciu vyššie uvedených cieľov až do zániku 
nárokov alebo do zániku povinnosti uchovávania údajov vyplývajúcej z právnych predpisov. 
Prevádzkovateľ predčasne ukončí spracúvanie údajov využívaných na profilovanie a analýzu, ak 
vyjadríte námietku voči spracúvaniu Vašich údajov na tieto účely. Vtedy sa ich využívanie obmedzí na 
plnenie ustanovení zmluvy a oprávnených cieľov. 
 

Informácie o požiadavkách/dobrovoľnosti poskytnutia údajov 

 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné pre potreby účasti v súťaži. 

V rozsahu, v ktorom je základom spracúvania Vašich osobných údajov súhlas, máte právo tento 
súhlas stiahnuť. Stiahnutie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo na 
základe súhlasu pred jeho stiahnutím. 
 

Práva dotknutých osôb 

 

Máte právo požiadať o prístup k Vašim údajom a právo na ich opravu, odstránenie údajov z nosičov 
prevádzkovateľa alebo obmedzenie spracúvania údajov, právo podať námietku voči spracúvaniu 
údajov, a tiež právo na presun údajov – na základe zásad uvedených v čl. 16 – 21 GDPR. Ak si 
myslíte, že údaje sú spracúvané v rozpore so zákonom, môžete kedykoľvek podať sťažnosť 
predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov. 


