
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ
VALENTÍNSKÝ ONLINE KVÍZ

1. SÚŤAŽ TRVÁ OD 8. 2. 2021 10:00 DO 14. 2. 2021 18:00

2. SÚŤAŽNÉ VIDEO BUDE UMIESTNENÉ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME 

3. ŽREBOVANIE VÝHERCOV SA USKUTOČNÍ 14. 2. 2021 O 19:30 NA FACEBOOKU FORUM 

POPRAD

4. PRVÚ CENU – 2X APPLE WATCH ZÍSKA SÚŤAŽIACI S NAJVÄČŠÍM POČTOM SPRÁVNYCH 

ODPOVEDÍ. V PRÍPADE ZHODY SA BUDE Z TÝCHTO SÚŤAŽIACICH ŽREBOVAŤ

5. DOPLNKOVÉ CENY – 100x DARČEKOVÁ KARTA V HODNOTE 5 EUR - BUDÚ 

VYŽREBOVANÉ ZO VŠETKÝCH DORUČENÝCH ODPOVEDÍ

6. SÚŤAŽIACI ZASLANÍM ODPOVEDÍ DÁVA SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

PRE ÚČELY TEJTO SÚŤAŽE, NAJMÄ PRE KONTAKTOVANIE V PRÍPADE VÝHRY A TIEŽ 

NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

7. V PRÍPADE OTÁZOK SA MÔŽETE OBRÁTIŤ NA E-MAIL: FORUMPOPRAD@FALOEVENTS.CZ

mailto:FORUMPOPRAD@FALOEVENTS.CZ


OSOBNÉ ÚDAJE

Účasťou v Súťaži Účastník implicitne dáva Organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom spojeným so samotnou 
súťažou, taktiež s vyhlásením súťaže a prezentáciou tohoto vyhlásenia (aj na facebookových stránkach Súťaže) a dáva súčasne súhlas 
k používaniu osobných údajov v tomto znení:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Forum Poprad, a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 732 117, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 6865/B, ako správca osobných údajov („správca“)

súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko a emailová adresa

za účelom:

Osobné údaje budú používané za účelom informovania o produktoch a službách správcov, akciách, súťažiach, odoberanie noviniek, 
reklamy, zasielanie katalógov, vyhodnocovanie súťaží, a zasielanie výhier či zasielanie prianí k sviatkom, narodeninám či iným udalostiam. 
Niektoré osobné údaje sú použité aj pre cielenie vyššie uvedených informácií. Osobné údaje sú spracovávané 3 roky a môže na základe 
ich spracovania dochádzať k automatizovanému spracovaniu či profilovaniu.
Ďalej beriem na vedomie, že tento súhlas udeľujem slobodne a dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie 
zaslanej na adresu správcov alebo na e-mailovú adresu info@forumpoprad.sk, a to i pred uplynutím doby, na ktorú som súhlas udelil(a). 
Odvolaním tohoto súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov v čase pred odvolaním súhlasu. 

Neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá vplyv na účasť v Súťaži.
Viac informácií o spracovaní mojich osobných údajov je uvedené v informačnom dokumente, ktorý mi bol poskytnutý v odpovedi na 
súťažný email a je mi k dispozícii na webovej adrese www.forumpoprad.sk. V prípade otázok týkajúcich sa spracovania mojich osobných 
údajov sa môžu obrátiť na správcu osobných údajov, a to prostredníctvom emailovej adresy info@forumpoprad.sk.


