Poskytni nám spätnú
väzbu a

VYHRAJ!

V ktorom meste si sa zúčastnil/a na prednáške? Napíš názov školy.
Zhodnoť, do akej miery bola prednáška pre teba prínosná. (jedna možná odpoveď)
Veľmi prínosná – odnášam si veľa nových podnetov
Prínosná – bolo to fajn a dozvedel/a som sa nové veci
Mal/a som trochu iné očakávania
Nič mi to nedalo
O ktorej z tém by si sa rád/a v budúcnosti dozvedel/a viac? (viac možných odpovedí)
Ako hovoriť a byť (vy)počutý
Ako skrotiť čas a byť schopný/-á motivovať sa
Ako prijímať kritiku a vedieť ju povedať druhým
Aký je môj potenciál a na čo mám talent
Ako nadväzovať vzťahy a získavať pracovné kontakty
Čo ti chýbalo a čoho bol, naopak, nadbytok? Uvítame akékoľvek postrehy a podnety.

Chceš vyhrať smartfón alebo koučing?
Aby sme ťa mohli zaradiť do žrebovania a následne kontaktovať
s prípadnou výhrou, potrebujeme len málo:
Meno a priezvisko
..................................................................

Dátum
...................................

E-mail
..................................................................

Telefón
...................................

Chcem vyhrať: (viac možných odpovedí)
Smartfón

Koučing

Ochrana osobných údajov je pre nás samozrejmosťou. Otoč!

To
dáš

Informácie o spracúvaní osobných údajov
1.

Prevádzkovateľ
1.1. Spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., IČO: 41189698, so sídlom Praha 9 – Kyje, Českobrodská
1329, PSČ 198 21, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 3595,
konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka, so
sídlom organizačnej zložky Tuhovská 1, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 252 16, DIČ:
4020136923, IČ DPH:SK4020136923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po,
Vložka číslo: 3293/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť CCHBC“). Prevádzkovateľ spracúva osobné
údaje osôb, ktoré sa zúčastnili prednášky v rámci projektu „To dáš!“ (ďalej ako „vy“ alebo Dotknutá osoba“) v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ)
2016/679 („nariadenie GDPR“).
2. Informácie o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s vašou návštevou na internetových
stránkach Spoločnosti CCHBC, nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov a súboroch cookie na
https://cz.coca-colahellenic.com/sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov-a-suboroch-cookie/
3. Účel a rozsah spracúvania osobných údajov
3.1. Spoločnosť CCHBC spracúva vaše osobné údaje na účely realizácie, zlepšovania organizácie, fungovania
a dosiahnutia cieľov projektu „To dáš!“ (ďalej len „projekt“). Spoločnosť CCHBC bude spracúvať údaje, ktoré jej
poskytnete pri vyplnení dotazníka k projektu alebo ktoré jej dobrovoľne oznámite pri komunikácii či v priebehu
vašej účasti na projekte.
4. Obdobie spracúvania osobných údajov
4.1. Vaše osobné údaje budeme spracúvať len v čase, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účel ich spracúvania.
5. Príjemcovia osobných údajov
5.1. Spoločnosť CCHBC môže preniesť vaše osobné údaje príslušným orgánom verejnej moci a ďalším príjemcom,
ktorým je Spoločnosť CCHBC povinná prenášať osobné údaje na základe všeobecne záväzných právnych
predpisov. Spoločnosť CCHBC je oprávnená prenášať vaše osobné údaje osobám, ktoré tieto údaje spracúvajú pre
Spoločnosť CCHBC ako jej sprostredkovatelia (napr. poskytovatelia IT služieb) a v rámci skupiny CCHBC na interné
administratívne účely. Informácie o sprostredkovateľoch, ktorí sa podieľajú na spracúvaní vašich osobných
údajov, vám poskytneme na požiadanie.
6. Prenášanie osobných údajov do zahraničia
6.1. V prípade prenosu či poskytnutia vašich osobných údajov príjemcom z krajín mimo EHP zaistíme dodržanie
príslušných záruk pri spracúvaní vašich osobných údajov.
7. Vaše práva
7.1. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte právo požadovať od nás prístup k svojim osobným
údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracúvania. Ďalej máte právo vzniesť námietku proti
spracúvaniu a právo na prenositeľnosť údajov. Na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky. V prípade, že
uplatníte svoje práva a vaša žiadosť bude uznaná za oprávnenú, prijmeme požadované opatrenia bez zbytočného
odkladu, najneskôr do jedného mesiaca (v odôvodnených prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť až o ďalšie dva
mesiace).
7.2. Na formálny výkon svojich práv súvisiacich s osobnými údajmi, ktoré o vás spracúvame, môžete využiť formulár
dostupný na www.app-eu.onetrust.com/app/#/webform/9a74faf2-bca2-4b81-87ea-3b8372e39b5a.
7.3. Ak sa domnievate, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s právnymi predpismi, môžete sa na nás obrátiť
so žiadosťou o urobenie nápravy. Ak bude vaša žiadosť oprávnená, ihneď odstránime chybný stav. Týmto
ustanovením nie je dotknutá vaša možnosť podať sťažnosť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/).
7.4. Odoslaním dotazníka potvrdzujete, že Spoločnosť CCHBC voči vám splnila informačnú povinnosť v rozsahu
požadovanom nariadením GDPR.
8. Kontakt pre akékoľvek otázky:
8.1. Kontakt v SR: JUDr. Jan Kubíček, Senior právnik spoločnosti CCHBC, telefón 283 015 723.
8.2. Kontaktné údaje oddelenia pre ochranu osobných údajov v skupine CCHBC: Nassos Stylianos, e-mail:
DataProtectionOffice@cchellenic.com, pracovisko: Coca Cola HBC Services MEPE, 9, Fragoklissias Street, Maroussi
151 25, Greece.

Pravidlá súťaže na:
www.cocacolatodas.com

