Termín konania akcie :

od 15. septembra 2014 do 31. decembra 2014

Organizátor akcie :

TASTE EVOLUTION, spol. s r. o., so sídlom: Radlinského 27, 811 07 Bratislava, IČO: 46 951 334, zapísaná v obchodnom registri
OS Bratislava, odd.: Sro, vl.č.: 86690/B (ďalej len ,,Organizátor“)

Prevádzka a kontaktná osoba v rámci Bentianna Awards 2014:
Názov prevádzky:
Sídlo prevádzky:

Meno a priezvisko

Pozícia v prevádzke

IČO

E-mail

Telefón

Po prečítaní podmienok súťaže s nimi vyslovene súhlasím a súhlasím, aby sa vyššie uvedená prevádzka zúčastnila akcie Bentianna Awards 2014.
Podpis*) kontaktnej osoby:

Účastníci súťaže v rámci Bentianna Awards 2014 – zamestnanci a spolupracovníci prevádzky:
Meno a priezvisko

Pozícia v prevádzke

E-mail

Podpis*)

*) Zapojením sa do akcie prevádzka a jednotliví účastníci prejavujú svoj súhlas s účasťou na nej a s požiadavkami uvedenými v týchto podmienkach. Prevádzka
berie na vedomie, že účasť na akcii je spojená s poskytnutím osobných údajov fyzických osôb Organizátorovi zo strany Prevádzky. Prevádzkovateľom pri
spracovávaní poskytnutých osobných údajov v rámci tejto akcie bude Organizátor. Osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) za účelom naplnenia týchto podmienok, najmä nadviazania kontaktu so zodpovednou osobou
a zamestnancami Prevádzky v priebehu súťaže, za účelom priebežného hodnotenia a záverečného vyhodnotenia súťaže, odovzdania alebo zaslania výhry a za
účelom marketingu Organizátora a jeho produktov. Osobné údaje budú spracovávané do doby naplnenia účelu akcie. Zoznam spracovávaných osobných
údajov zodpovedá údajom uvedeným v zozname podľa bodu 7. týchto podmienok. Údaje môžu byť zverejnené v súvislosti s odovzdaním výhry Prevádzke.
Práva dotknutých osôb upravuje § 28 zákona. Prevádzka zapojením sa do súťaže vyhlasuje, že dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje Organizátorovi v rámci
súťaže poskytuje, informovala v rozsahu uvedenom v tomto bode 18, a že disponuje preukázateľným dobrovoľným súhlasom všetkých dotknutých osôb so
spracovávaním a poskytnutím ich osobných údajov Organizátorovi podľa § 12 ods. 2 zákona, ako aj so súhlasom týchto osôb s tým, aby ich Organizátor v rámci
súťaže kontaktoval telefonicky, formou sms správ alebo e-mailom. Na požiadanie Organizátora je Prevádzka povinná tento súhlas Organizátorovi preukázať.
Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu však môže znamenať objektívnu nemožnosť ďalšej účasti v súťaži resp. odovzdania
výhry.

