
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov   

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Berto sk, s. r. o., so sídlom Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave, 
Slovenská republika, IČO: 45 278 156, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 
č.. 61618/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Berto“). 

        Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: Mgr. Miroslava Tomášková,  m.tomaskova@berto.sk, +421 911 694 983	

Právnym rámcom spracúvania osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR), ktoré upravujú najmä ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným 
zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť 
pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb. 

Právnym základom spracúvania  osobných údajov je súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 
1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

Účelom spracúvania osobných údajov je registrácia do súťaže a následné kontaktovanie Vás v prípade výhry, 
pričom poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a  je podmieňujúcou požiadavkou na Vašu účasť 
v súťaži. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zúčastniť sa súťaže. 

Na uvedené účely budeme spracúvať bežné osobné údaje v  rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, 
adresa, a údaje potrebné k Vašej účasti v súťaži, a to scan (fotokópia) bločku, opis Vami zakúpeného výrobku 
Berto a predajňu, v ktorej ste ho zakúpili. 

Príjemcom osobných údajov nie sú tretie subjekty, nakoľko Berto neposkytuje v súvislosti so súťažou Vaše osobné 
údaje tretím osobám. 

 Doba uchovávania osobných údajov je počas trvania a  vyhodnotenia súťaže, pričom po jej ukončení budú 

Vaše osobné údaje zlikvidované a vymazané. 

 Berto nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. 

 Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania 

 V súvislosti so súťažou Berto nevyužíva automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

 Dotknutá osoba má v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov: 

1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom za podmienok stanovených 

zákonom o ochrane osobných údajov, 

2. právo na opravu spracúvaných osobných údajov, 

3. právo vziať späť súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba predtým 

prevádzkovateľovi udelila, 

4. podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona o ochrane osobných údajov, 

5. právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

6. právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. 

Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti 

trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje dotknutej osoby 
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chrániť, zamedziť neoprávneného prístupu k nim, a po uplynutí doby ich uchovávania uloženej zákonom alebo 

zániku účelu ich spracovania zabezpečiť ich následnú likvidáciu (vymazanie). 

Vo Vysokej pri Morave dňa 01.03.2021 

       
          Slávka Bertovičová, konateľ


