Pravilnika o zasebnosti
Udeleženec s predložitvijo vloge na način, določen v teh pravilih za udeležbo:
- daje brezpogojno in izrecno soglasje Organizatorju in njegovim pooblaščenim
zastopnikom, uporabijo ime in druge podatki dobitnika, posredovane ob vpisu, ki so
potrebni za komunikacijo glede rezultatov žrebanja in predaje dobitkov. Udeleženec
osebne podatke posreduje prostovoljno.
- dobitniki dnevnih, tedenskih in glavne nagrade dovolijo, da bo ime posredovano ob prijavi
objavljeno na spletni www.durexfootball.com v meniju Dobitniki,
- daje Organizatorju brezpogojno soglasje za uporabo svojih podatkov med potekom
nagradne igre, in za prenos teh podatkov s strani Organizatorja pooblaščenemu podjetju
za obdelavo podatkov.
Upravljanje s podatki se izvaja, dokler je to potrebno za dosego cilja. Upoštevajo se vsi postopki
potrebne za predajo dobitkov. Potek, ko so vsi dobitki dostavljeni in potečejo vsi roki za
pritožbe, Organizator, Izvajalec in Upravitelj (po 1. septembru 2018) izbrišejo vse osebni podatki
vseh udeležencev, razen osebnih podatkov za katere Zakon nalaga njihovo hrambo.
Podjetje za obdelavo podatkov in Organizator zagotavljata udeležencu možnost, da zahteva
informacije o upravljanju svojih osebnih podatkov, jih izbriše ali popravi . Poleg tega lahko
udeleženec uveljavlja svojo pravico do vpogleda v svoje osebne podatke, hranjene pri
posameznem upravljavcu.
Udeleženec soglaša s sprejetjem pogojev, da lahko Organizator kot upravljavec podatkov upravlja
svoje osebne podatke iz točke (1) v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 ).
(v nadaljevanju : ZVOP-1 ) na podlagi naslednjih:
Območje upravljanih osebnih podatkov:
Predloženi podatki udeleženca, ki jih vodi Organizator:
Ime in priimek, datum rojstva, e-poštni naslov.
Za dobavo blaga: naslov, poštna številka in kraj, telefonska številka
Pravna podlaga za upravljanje podatkov :
Pravna podlaga upravljanja podatkov je prostovoljno soglasje udeleženca in Zakon o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1).
Cilj upravljanja podatkov:
Cilj upravljanja s podatki je, da bi lahko Organizator izpeljal nagradno igro. S tem, da udeleženec
da soglasje, sprejema splošna določila in pogoje nagradne igre.
Posredovanje podatkov :
Samo Organizator obdelovalcu podatkov, Izvajalcu, posreduje podatke udeleženca v obdelavo.
Samo Izvajalec zaradi dostave dnevnih in tedenskih dobitkov posreduje podatke Pošti Slovenije.
Osnova za posredovanje podatkov je sodelovanje med Izvajalcem in Pošto Slovenije. Pošta
Slovenije pri obdelavi podatkov upošteva svoja pravila o varstvu podatkov.
Seznam upravičenih oseb za upravljanje in obdelavo podatkov:

•
Upravitelj podatkov : Reckitt Benckiser Magyarország Kft . ( sedež : 1113 Budimpešta,
Bocskai út 134-146.)
•
Obdelovalec podatkov:
o
PENTAGRAMA d.o.o., Tomačevska cesta 46, 1000 Ljubljana
o
Pošta Slovenije

Trajanje upravljanja podatkov:
Trajanje upravljanja podatkov traja, dokler Organizator ne zaključi vseh opravil v zvezi z
nagradno igro, vendar najkasneje do 1. septembra 2018.
Pravice in možnosti pravnega sredstva v zvezi z upravljanjem podatkov:
Udeleženec lahko zahteva sledenje pri Upravitelju podatkov:
a) informacije o upravljanju svojih osebnih podatkov,
b) popravljanje svojih osebnih podatkov in
c) izbris ali zaklepanje svojih osebnih podatkov - razen za podatke potrebnih za potrebe
določene z Zakonom.
Upravljavec podatkov daje udeležencem informacije v najkrajšem možnem času, vendar največ v 25
dneh od poslanega zahtevka.
V primeru, da osebni podatki niso veljavni in so za Upravitelja podatkov na voljo veljavni osebni
podatki, lahko osebne podatke popravi upravljavec podatkov sam.
Osebne podatke je treba izbrisati v naslednjih primerih:
a) če je upravljanje podatkov v nasprotju z zakonom;
b) če zadevna oseba to zahteva;
c) če so nepopolni ali napačni in tega stanja ni mogoče odpraviti - v primeru, če je z
zakonom dovoljeno brisanje;
d) če je bil dosežen cilj upravljanja podatkov ali je potekel rok za hranjenje podatkov, ki
ga določa zakon ;
e) če je sodišče ali Informacijski pooblaščenec je odredil izbris.
Upravitelj podatkov lahko namesto brisanja zaklene osebne podatke na podlagi take zahteve
udeleženca ali na podlagi razpoložljivih informacij, ko se domneva, da bi izbris škodoval
pravicam udeleženca. Zato je mogoče zaklenjene osebne podatke upravljati le, dokler ni dosežen
cilj upravljanja podatkov, ko je brisanja podatkov možno.
Upravitelj podatkov označi osebne podatke, če udeleženec opozori na morebitne nepravilnosti,
vendar nepravilnosti spornih osebnih podatkov ni mogoče nedvoumno določiti.
Udeleženec in vsi ostali upravičenci, katerim so bili posredovani podatki za namene upravljanja
podatkov, morajo biti obveščeni o popravku, zaklepanju, označevanju ali brisanju podatkov.
Obvestilo je možno prezreti, če to ne škoduje pravnemu interesu udeleženca ob upoštevanju cilja
upravljanja podatkov.
Če upravljavec podatkov ne izpolni udeleženčevega zahtevka za popravek, blokado ali izbris,
udeleženca pisno obvesti v 25 dneh po prejemu zahteve, kakšni so dejanski in pravni razlogi za
zavrnitev zahtevka za popravek, zaklepanje ali brisanje. V primeru zavrnitve popravka, zaklepanja
ali izbrisa zahteve ima udeleženec pravico, da se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1) obrne na pristojni organ ali sodišče.
Udeleženec lahko protestira zoper upravljanje z njegovimi podatki,
a) če je upravljanje ali posredovanje osebnih podatkov izključno potrebno za
izpolnjevanje zakonskih zahtev upravljavca podatkov ali za zaščito pravnega interesa
upravljavca podatkov, obdelovalca podatkov ali tretje osebe, razen obveznega
upravljanja podatkov;

b) če se uporaba ali posredovanje osebnih podatkov zgodi zaradi neposrednega
poslovanja, raziskovanja ali znanstvenih raziskav; in
c) vse druge primere, določene z zakonom.
Upravljavec podatkov preveri protest in odloča o njegovi veljavnosti ter pisno obvesti pobudnika v
najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v 15 dneh, od dneva vložitve.
V primeru, da se udeleženec ne strinja z odločitvijo upravljavca podatkov ali če upravljavec podatkov
zamudi rok, se lahko udeleženec v 30 dneh po obvestilu o odločitvi ali po preteklem roku obrne
na sodišče.
Vsakdo ima pravico, da sproži preiskavo pri pristojnem organu, pri čemer se sklicuje na kakršno koli
škodo, nastalo zaradi uporabe osebnih podatki v okviru upravljanja podatkov.
Stik
Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z pravilnikom o zaščiti podatkov, želite biti seznanjeni z
vašimi osebnimi podatki, zahtevali kakršnekoli spreminjanje, zaklepanje ali brisanje vaših osebnih
podatkov ali pa protestirali zoper njihovo upravljanje, nam pišite na naslednji naslov:
PENTAGRAMA d.o.o.
pp 2951
1001 Ljubljana
•
Elektronski naslov : durex @ pentagrama.si
•
Sedež : Tomačevska cesta 46, 1000 Ljubljana
•
Telefon 01 256 15 31
Udeleženec se strinja, da bo zahtevek za brisanje njegovih osebnih podatkov v času trajanja
nagradni igre povzročil njegovo izločitev iz nagradne igre.

