SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podľa §13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov. (ďalej len „Súhlas“)
Vyplnením a odoslaním webového prihlasovacieho formulára súhlasím so spracúvaním mojich
osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti LGM, s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01
Bratislava, IČO: 44 964 692 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) pre účely uplatňovania práv a plnenia
povinností, ktoré vyplývajú z prihlásenia sa do súťaže MISS SLOVENSKO 2019 a to:
v rozsahu:
- meno a priezvisko
- dátum narodenia
- adresa
- telefón
- e-mail
- škola/zamestnanie
- výška
- miery
- znalosť jazykov
- talent/hobby
- instagram profil
- facebook profil
- VIDEO vizitka
- heslo k videu
- ozdoby
- účasť v iných súťažiach krásy
- modelingové skúsenosti
- fotografie (variácie: portrét, tvár, postava, ...)
pre účel:
- súťaž Miss Slovensko
- archív súťaže Miss Slovensko
po dobu:

- počas platnosti ochrannej známky Miss Slovensko

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na
základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas
mám právo kedykoľvek odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.
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POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH
Poskytnuté osobné údaje budeme poskytovať ďalším príjemcom, a to spoločnosti:
- AXIS MEDIA s.r.o., Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 638 929
- Karolína Chomisteková – riaditeľka projektu Miss Slovensko.
Dôvodom tohto zdieľania je vzájomná spolupráca pri príprave a realizácii projektu Miss Slovensko.
Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať
prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu dpo@lgm.sk .
Zodpovedná osoba: Peter Jurák
Ďalej máte právo:
-

žiadať o opravu osobných údajov,
právo obmedzenia spracúvania poskytnutých osobných údajov,
právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov z informačného systému poskytovateľa,
právo namietať spracúvanie osobných údajov,
právo na prenosnosť osobných údajov,
právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov.

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky.
V prípade neposkytnutia vyššie menovaných osobných údajov nie je možné zaradiť danú osobu do
súťaže MISS SLOVENSKO.
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