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PODMIENKY ÚČASTI A INFORMÁCIE O OCHRANE 
OSOBNÝCH ÚDAJOV TÝKAJÚCE SA HIER O CENY 

Tipovacia hra k Majstrovstvám Európy 

Účasť na hre o ceny spoločnosti Hoffmann SE je založený výlučne na týchto podmienkach 
účasti spoločností Hoffmann SE a NewClicks UG (s ručením obmedzeným) & Co. KG.  
Hra o ceny sa vzťahuje na tipovaciu hru k Majstrovstvám Európy vo futbale, ktorú 
prevádzkujte spoločnosť Hoffmann SE na stránke kick4tools.hoffmann-group.com. 
Poskytovateľom tipovacej hry je spoločnosť NewClicks UG (s ručením obmedzeným) & Co. 
KG v D-47495 Rheinberg. Podmienky účasti spoločnosti NewClicks UG (s ručením 
obmedzeným) & Co. KG nájdete v odseku nižšie.  

 

1. Predpoklady a časové obdobie účasti 

Zúčastniť sa smú fyzické osoby vo veku aspoň 18 rokov zo zúčastnených krajín (Nemecko, 

Holandsko, Francúzsko, Poľsko, Veľká Británia, Španielsko, Dánsko, Maďarsko, Rumunsko, 

Slovinsko, Česko). Zamestnanci skupiny Hoffmann a jej príslušníci sú z účasti vylúčení.  

Každá osoba sa môže zúčastniť iba raz.  

Tipovacia hra začína prvým herným dňom Majstrovstiev Európy 2021 a končí po finále ME 

dňa 11. júla 2021. 

 

2. Registrácia do hry o ceny 

Účasť na tipovacej hre nastáva registráciou údajov účastníka na stránke 

kick4tools.hoffmann-group.com, ako aj zadaním osobných tipov na výsledky pre každý 

herný deň. 

Používateľovi bude v rámci registrácie odoslané potvrdenie registrácie na uvedenú e-

mailovú adresu. Odoslaním registračného formulára je registrácia ukončená. 

Účastník potvrdzuje, že informácie, ktoré o sebe uviedol pri registrácii, sú pravdivé 

a správne. 

Nárok na registráciu nevzniká. Každý používateľ zodpovedá za všetky aktivity, ktoré sa 

realizujú pod jeho heslom. Pri zneužití hesla treťou stranou je potrebné neodkladne 

informovať prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu. 

Meno hráča sa zobrazí v poradovníku, čím je verejne viditeľné. Okrem toho môžu účastníci 

k svojmu profilu hráča zverejniť voliteľné údaje. 

 

3. Ceny a určenie výhercov 

1. miesto: Dielenský vozík GARANT GridLine 

2. miesto: 59-dielny sortiment nástrojov 

3. miesto: 20-dielny sortiment nástrojov 

4. + 5. miesto: Vŕtacie kladivo Bosch  

6. miesto: 11-dielna súprava kombinovaných kľúčov Joker 

7. - -9. miesto: Leatherman Wingman 

10. - +11. miesto: 14-dielny sortiment skrutkovačov GARANT 

12. + 13. miesto: Sedací vak Blakläder 
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14. - +15. miesto: Taška Helly Hansen Duffle 

 

Body jednotlivých účastníkov sa sčítajú na konci časového obdobia účasti a zobrazia sa 

v poradovníku. Zostupne od najvyššieho počtu bodov sa stanoví 1. až 15. miesto. V prípade 

rovnakého počtu bodov sa o záverečnom umiestnení rozhodne na základe žrebovania podľa 

princípu náhody. Smerodajné sú údaje určené spoločnosťou Hoffmann SE. 

 

4. Odoslanie výhry 

Výhercovia budú informovaní e-mailom a budú požiadaní, aby poskytli svoju adresu na 

zaslanie výhry. Pokiaľ sa výherca neohlási v priebehu 14 dní od dátumu odoslania e-mailu, 

zaniká nárok na výhru. Odoslanie výhry sa realizuje cez spoločnosť Hoffmann SE poštou 

najneskôr 40 dní po oznámení výhercov a výlučne na dodacie adresy v krajinách, ktoré sa 

môžu zúčastniť. Zámena, vyplatenie hotovosti alebo prenos na tretiu osobu je vylúčený. 

 

5. Povinnosti účastníka 

Účastník sa zaväzuje, že bude dodržiavať etické a všeobecne akceptované pravidlá 

spolupráce na internete, ako aj našu netiketu. 

  

V tipovacej hre požadujeme otvorené, rešpektujúce a slušné zaobchádzanie medzi 

spoluhráčmi. Urážanie, nadávanie, ohováranie a vyhrážanie sa iným účastníkom, 

podpornému tímu alebo tretím osobám je prísne zakázané. Pri registrácii je potrebné dbať 

na to, aby ste vybrali neutrálne meno hráča. Rasistické, hanlivé, urážlivé, sexistické, 

násilnícke mená a mená chránené autorskými právami môžu byť bez komentára 

zablokované alebo vymazané.  

 

Platia všeobecné pravidlá hry, ktoré nájdete na stránke kick4tools.hoffmann-group.com 

v oblasti „Pravidlá“. Tieto pravidlá musia akceptovať všetci účastníci výslovne pri registrácii 

a využívaní. Závažné zmeny pravidiel budú účastníkom oznámené na webovej stránke 

alebo e-mailom. 

  

Tipovacia hra sa nesmie zneužívať, hlavne 

  

– sa nesmú poskytovať ani nastavovať žiadne informácie s protizákonnými alebo 

protispoločenskými obsahmi a rovnako sa nesmie na také informácie poukazovať. Sem sa 

zaraďujú predovšetkým informácie, ktoré v zmysle §§ 130, 130a a 131 StGB slúžia na 

podnecovanie ľudí, vedú k trestným činom alebo oslavujú alebo bagatelizujú násilie, alebo 

sú sexuálne urážlivé, sú pornografické v zmysle § 184 StGB, sú vhodné na vážne mravné 

ohrozovanie detí a mladistvých alebo zhoršovanie ich dobrých životných podmienok, 

prípadne môžu poškodiť dobré meno skupiny Hoffmann. Musia sa dodržiavať ustanovenia 

medzištátnej zmluvy o ochrane maloletých v médiách a zákona o ochrane mládeže. 

  

– je potrebné dodržiavať národné a medzinárodné autorské práva, práva na ochranné 

známky, patenty, mená a ochranné označenia, ako aj ďalšie práva obchodného vlastníctva 

a osobné práva tretích strán. Pri opakovanom alebo závažnom porušení povinností je 

spoločnosť Hoffmann SE oprávnená natrvalo vylúčiť účastníka z účasti na tipovacej hre. 

  

Účastník je zodpovedný za všetky obsahy, akými sú obrázky alebo texty šírené 

prostredníctvom jeho prístupového kódu. Všeobecné monitorovanie a kontrola týchto údajov 

sa zo strany spoločnosti Hoffmann SE nerealizuje. 
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V rámci tipovacej hry je účastník povinný odškodniť spoločnosť Hoffmann SE za všetky 

nároky tretích strán, ktoré vychádzajú z nezákonného použitia poskytnutých informácií, 

služieb a údajov alebo ktoré boli vykonané s jej súhlasom, alebo ktoré vyplývajú najmä z 

ochrany údajov, autorských práv alebo iných právnych sporov súvisiacich s používaním 

tipovacej hry. Ak účastník rozpozná takéto porušenie alebo musí uznať, že hrozí a že 

k nemu môže dôjsť, je povinný o tom neodkladne informovať spoločnosť Hoffmann SE. 

 

6. Zodpovednosť 

Spoločnosť Hoffmann SE nepreberá žiadnu zodpovednosť za to, či sú informácie a údaje 

poskytnuté v tipovacej hre, najmä herné obsahy, tipy, spočítané body, umiestnenia 

v poradovníkoch alebo výhry, úplné, správne a v každom prípade aktuálne. To platí aj pre 

obsahy všetkých ostatných prepojených stránok, na ktoré sa na našej webovej stránke 

odkazuje priamo alebo nepriamo. Spoločnosť Hoffmann SE nie je zodpovedná za obsahy 

týchto stránok. V žiadnom prípade nezodpovedá spoločnosť Hoffmann SE za škody, ktoré 

vznikajú v dôsledku chýbajúcich možností použitia alebo straty údajov v súvislosti 

s používaním dokumentov alebo informácií, príp. poskytovania služieb, ktoré sú prístupné na 

tejto webovej stránke. 

Spoločnosť Hoffmann SE neobmedzene ručí podľa zákonných ustanovení za ujmy na 

živote, tele a zdraví v dôsledku nedbanlivosti alebo úmyselného porušenia povinností, ako aj 

za škody, na ktoré sa vzťahuje zodpovednosť podľa nemeckého zákona o zodpovednosti za 

výrobky. To isté platí pre úmyselné alebo hrubé porušenia zmluvy, porušenie záruky, zlý 

úmysel alebo úmyselné oklamanie. Akákoľvek ďalšia zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú 

priamo alebo nepriamo na základe používania tejto webovej stránky, je vylúčená. 

Dostupnosť obsahov a ponúk webových stránok nie je možné zaručiť ani ju vyžadovať. To 

platí aj pre škody, ktoré sú výsledkom neoprávneného alebo chybného využívania 

prihlásenia používateľa, ktoré je chránené heslom. Ani za chyby v ponuke nepreberáme 

žiadnu zodpovednosť. Neexistuje nárok na vylepšenie v prípade chýb, straty údajov alebo 

opravy výsledkov, bodov, tipov, poradovníkov a iných obsahov. 

 

7. Záverečné ustanovenia 

Podmienky účasti podliehajú materiálnemu právu Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením 

obchodného práva OSN.  

Spoločnosť Hoffmann SE si výslovne vyhradzuje právo na ukončenie hier o ceny bez 

predošlého upozornenia alebo uvedenia dôvodov a rovnako si vyhradzuje právo na zmenu 

dizajnu alebo špeciálnych podmienok.  

Ak by jedno alebo viacero ustanovení tejto zmluvy bolo úplne alebo čiastočne neplatných 

alebo bezpredmetných, prípadne by k tejto neplatnosti alebo bezpredmetnosti malo dôjsť, 

alebo pokiaľ táto dohoda obsahuje medzery, zostáva účinnosť ustanovení tejto zmluvy inak 

nedotknutá. 

 

Účasťou na hre o ceny účastník vyslovene prijíma tieto podmienky účasti. 
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Podmienky spoločnosti NewClicks UG 

(s ručením obmedzeným) & Co. KG 

 

Prevádzkovateľ (spoločnosť Hoffmann SE) tejto tipovacej hry zodpovedá za všetky obsahy, 

ku ktorým patria individuálne podmienky účasti a sľúbené ceny. Vývojár a distribútor tejto 

hry, spoločnosť NewClicks UG [s ručením obmedzeným] & Co. KG, nezodpovedá za obsahy 

tipovacej hry. 

  

Na účasť v hre o ceny sa musíte zaregistrovať. Vaše registračné údaje podliehajú pravidlám 

prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov. Z bezpečnostných dôvodov je váš registračný 

účet chránený heslom. Zabezpečte, aby nebolo heslo k vášmu používateľskému účtu 

sprístupnené tretím stranám! Prevádzkovateľ nepreberá za prípadné zákroky tretích strán, 

ktoré boli realizované na základe použitia hesla alebo používateľského účtu, žiadnu 

zodpovednosť. 

  

Osobné údaje účastníka sa elektronicky spracúvajú s cieľom realizácie hry o ceny 

a ukladajú sa až do odvolania. Účastník svojím prihlásením do tejto hry o ceny súhlasí 

s tým, aby prevádzkovateľ príp. verejne vyhlásil meno účastníka. 

  

Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje, akonáhle si vytvoríte používateľský účet. 

Všetky dobrovoľne uvedené údaje sa ukladajú až do odvolania. Pri zneužití údajov 

prevádzkovateľom neexistuje možnosť vyvodenia zodpovednosti zo strany distribučnej 

spoločnosti NewClicks UG [s ručením obmedzeným] & Co. KG ani zo strany poskytovateľa 

licencie pre túto hru. Nároky sa zameriavajú výlučne na prevádzkovateľa tejto hry. V prípade 

porušovania neexistuje možnosť vyvodenia zodpovednosti zo strany vývojára, príp. 

distribučnej spoločnosti tejto hry – spoločnosti NewClicks UG [s ručením obmedzeným] & 

Co. KG. Nároky sa zameriavajú výlučne na prevádzkovateľa tejto hry. 

  

Právne nároky sú vylúčené. 
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Informácie o ochrane osobných údajov, hra o ceny k tipovacej hre EM 
Kick 
 
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov k hre o ceny v rámci tipovacej hry EM Kick doplňujúco k všeobecnému 
vyhláseniu o ochrane osobných údajov spoločnosti Hoffmann SE nájdete na: https://www.hoffmann-
group.com/DE/de/hom/company/datenschutz. 
 
Ďalej vás informujeme o tom, aké údaje spracúvame, keď sa zúčastníte na našej hre o ceny na kick4tools.hoffmann-
group.com, a aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. 
 
 

1. Zodpovedná osoba a kontaktná osoba 
 
Za spracovanie vašich údajov pri účasti na hre o ceny v zmysle európskeho všeobecného nariadenia o ochrane 
osobných údajov (GDPR) zodpovedá spoločnosť Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 Mníchov.  

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov poverenú spoločnosťou Hoffmann SE zastihnete poštou na vyššie 
uvedenej adrese, osobne a prostredníctvom e-mailu: dataprotection@hoffmann-group.com.  

 

2. Spracovanie údajov 
 

2.1 Otvorenie webovej stránky 
Ukladáme technické prístupové údaje do takzvaných serverových súborov denníka, ako napr. meno požadovaného 
súboru, dátum a čas vyžiadania, prenesené množstvo údajov a žiadajúceho poskytovateľa. Tieto údaje sa spracúvajú 
na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva výlučne v zabezpečení 
bezporuchovej prevádzky stránky a vo vylepšení našej ponuky.  
Podrobnejšie osobné údaje sa zaznamenávajú iba vtedy, keď používateľ webovej stránky poskytne údaje dobrovoľne, 
napríklad pri žiadosti alebo registrácii, alebo na základe nastavení svojho prehliadača. 
 

2.2 Registrácia v nástroji tipovacej hry EM 
Na účely registrácie do tipovacej hry sa pri vytvorení používateľského účtu v nástroji tipovacej hry EM zaznamenávajú 
nasledujúce osobné údaje:  
 

• kmeňové údaje (priezvisko, meno), 

• komunikačné údaje (e-mailová adresa), 

• údaje používateľa (meno hráča), 
 

2.3 zaslanie výhier. 
Na účely oznámenia o výhre a odoslania výhry spracúvame vaše nasledujúce osobné údaje: 
 

• e-mailovú adresu, 

• meno a priezvisko, 

• adresu. 
 
Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v 2.2. a 2.3. je vždy čl. 6 ods. 1 b) GDPR, tzn. spracovanie 
je potrebné na splnenie zmluvy, v tomto prípade podmienok účasti.   
 

2.4 Realizácia tipovacej hry 
Na realizáciu tipovacej hry a nájdenie výhercu sa zaznamenávajú a spracúvajú vaše používateľské údaje, akými sú 
tipovacie udalosti a meno hráča. Právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (podmienky účasti). 
 

2.5 Verejne dostupné údaje 
Na účely vystavenia poradovníka účastníkov sa v poradovníku zverejňuje meno hráča. Právnym základom je tu čl. 6 
ods. 1 písm. b) GDPR (podmienky účasti). 
 

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz
http://kick4tools.hoffmann-group.com/
http://kick4tools.hoffmann-group.com/
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Okrem toho môžete na účely rozsiahlej výmeny s inými účastníkmi voliteľne zverejniť ďalšie osobné údaje vášho 
hráčskeho profilu:   
 
K voliteľným údajom patria o. i.: 
 

• e-mailovú adresu, 

• meno a priezvisko, 

• tipovacie udalosti. 
 
Aké ďalšie údaje môžete zverejniť, nájdete v nastaveniach vášho používateľského účtu.  
Právnym základom spracovania týchto údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas môžete 
kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, pričom náležite prispôsobíte nastavenia vo vašom používateľskom 
účte.   

 

2.6 Kontaktovanie 
Máte možnosť skontaktovať sa s nami prostredníctvom kontaktného formulára. V tejto súvislosti spracúvame údaje 
výlučne na účely komunikácie s vami. Právnym základom je tu čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Údaje, ktoré 
zhromažďujeme pri spracovaní kontaktného formulára, sa po úplnom spracovaní vašej žiadosti úplne vymažú, pokiaľ 
už vašu žiadosť nebudeme potrebovať na splnenie zmluvných alebo zákonných povinností. 
 
 

3. Predplatné informačného bulletinu  
 
Máte možnosť objednať si náš informačný bulletin, v ktorom vás pravidelne informujeme o akciách. Na objednávku 
nášho informačného bulletinu používame takzvanú metódu dvojitého prihlásenia, tzn. informačný bulletin vám 
odošleme e-mailom až vtedy, keď kliknutím na odkaz v našom oznamovacom e-maile potvrdíte, že ste majiteľom 
uvedenej e-mailovej adresy. Pokiaľ vašu e-mailovú adresu potvrdíte, ukladáme si vašu e-mailovú adresu, čas 
prihlásenia a IP adresu použitú na prihlásenie dovtedy, kým nezrušíte objednávku informačného bulletinu. Ukladanie 
ako také slúži na účel, aby sme vám odoslali informačný bulletin a aby sme mohli dokázať vaše prihlásenie.  
Objednávanie informačného bulletinu môžete kedykoľvek znovu zrušiť. Príslušný odkaz s odhlásením sa 
nachádza v každom informačnom bulletine. Na to stačí správa odoslaná kontaktným údajom uvedeným 
vyššie alebo v informačnom bulletine (napr. e-mailom). Právnym základom spracovania je váš súhlas podľa čl. 6 
ods. 1 písm. a) GDPR.  

 
 

4. Postúpenie vašich údajov 
 
Pokiaľ spoločnosť Hoffmann SE alebo spoločnosť skupiny Hoffmann využíva na poskytovanie služieb externých 
poskytovateľov služieb (poskytovateľ hostingu, poskytovateľ prepravných služieb atď.) alebo pokiaľ je za spracovanie 
zodpovedná iná spoločnosť skupiny Hoffmann, budú mať príslušné spoločnosti prístup k vašim údajom iba v takom 
rozsahu, v akom je to nevyhnutné na plnenie ich príslušných úloh a funkcií. Externých poskytovateľ služieb sme 
vybrali starostlivo a poverili sme ich.  
 
Na realizáciu tipovacej hry využívame poskytovateľa NewClicks UG (s ručením obmedzeným) & Co. KG. Spolupráca 
so spoločnosťou NewClicks UG & Co. KG prebieha v rámci spracovania zákazky podľa čl. 28 GDPR. To znamená, že 
poskytovateľ služieb sú zmluvne zaviazaní našimi inštrukciami a disponuje vhodnými technickými a organizačnými 
opatreniami na ochranu práv príslušných osôb. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania údajov zo strany NewClicks 
UG & Co. KG nájdete v spodnej oblasti tohto vyhlásenia o ochrane údajov. 

 
Pokiaľ títo poskytovatelia a spoločnosti skupiny Hoffmann spracúvajú vaše údaje mimo Európskej únie, môže to viesť 
k tomu, že sa vaše údaje poskytnú do krajiny, ktorá neposkytuje rovnaké štandardy v oblasti ochrany osobných 
údajov ako Európska únia. V tomto prípade zaručujeme, že príslušní príjemcovia vašich údajov zmluvne alebo iným 
spôsobom garantujú úroveň ochrany osobných údajov, ktorá je porovnateľná s úrovňou v Európskej únii.  
 
 
 

5. Na aký účel nastavuje táto webová stránka súbory cookie?  

Aby sme návštevu našej webovej stránky zatraktívnili a umožnili využívať určité funkcie, používame na rôznych 
stránkach takzvané súbory cookie. Ide pritom o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom 
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zariadení. Niektoré zo súborov cookie, ktoré používame, sa znovu vymažú po ukončení relácie prehliadača, teda po 
zatvorení vášho prehliadača (tzv. súbory cookie relácie). Iné súbory cookie zostávajú na vašom koncovom zariadení 
a umožňujú nám znovu rozpoznať váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve (trvalé súbory cookie). Môžete si svoj 
prehliadač nastaviť tak, aby ste dostávali informácie o nastavovaní súborov cookie a aby ste jednotlivo rozhodovali 
o ich prijímaní. Rovnako môžete prijatie súborov cookie vylúčiť pre určité prípady alebo všeobecne. Pri neprijatí 
súborov cookie môže byť obmedzená funkčnosť našej webovej stránky.  

Väčšinu internetových prehliadačov (pozrite si funkciu pomocníka v lište s ponukou vášho prehliadača) si môžete 
nastaviť tak, že nové súbory cookie neakceptujete, že dostanete správu, že sa získal nový súbor cookie alebo že sa 
vypnú všetky získané súbory cookie. V prípade smartfónov, tabletov a iných mobilných a stacionárnych koncových 
zariadení si môžete dôležité nastavenia prečítať v príslušnom návode na obsluhu. Odporúčame vám však, aby ste 
nechali funkcie súborov cookie úplne zapnuté, pretože len pomocou súborov cookie je možné ďalej vylepšovať naše 
webové stránky vašim požiadavkám. Naše súbory cookie neukladajú žiadne citlivé údaje, akými sú heslá a pod. 
Nespôsobujú poškodenie vášho koncového zariadenia ani neobsahujú žiadne vírusy.  

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na realizáciu elektronickej komunikácie alebo na poskytnutie určitých vami 
požadovaných funkcií (napr. nastavenia jazyka), sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ 
webovej stránky má oprávnený záujem ukladať súbory cookie s cieľom technicky bezchybného a optimalizované 
poskytovania svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú ďalšie súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho 
surfovania na internete), budú tieto súbory cookie zvlášť prebraté v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.  

 

6. Aká štatistika a súbory cookie marketingu sa používajú? 

Ak ste súhlasili s nastavením štatistík (analýza) a súborov cookie personalizácie (marketingu), realizuje sa 
zhromažďovanie, ukladanie a vyhodnocovanie nasledujúcich súborov cookie na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.  

6.1. Fonty Google 
Na našej internetovej stránke používame fonty Google na zobrazenie externých typov písma. Ide pritom o službu 
spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej nazývanú „Google“. 
Aby sa umožnilo zobrazenie určitých písiem na našej internetovej stránke, vytvorí sa pri vyžiadaní našej internetovej 
stránky pripojenie k serveru Google v USA. 
Prostredníctvom pripojenia k spoločnosti Google nadviazaného pri vyžiadaní našej webovej stránky môže spoločnosť 
Google zistiť, z ktorej webovej stránky bola vaša žiadosť odoslaná a na ktorú adresu IP sa má preniesť vyobrazenie 
písma. 
Spoločnosť Google poskytuje na 
https://adssettings.google.com/authenticated 
https://policies.google.com/privacy 
ďalšie informácie, a síce najmä k možnostiam zabránenia používaniu osobných údajov. 
 

6.2. AddThis 
Na našej webovej stránke používame doplnky služby AddThis, ktorú prevádzkuje spoločnosť AddThis, LLC, 1595 
Spring Hill Rd, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA („AddThis“). Služba AddThis poskytuje nástroje na realizáciu 
webových stránok (www.addthis.com), ktoré majú návštevníkom webovej stránky zjednodušiť zdieľanie danej 
aktuálnej stránky s inými používateľmi internetu e-mailom alebo na sociálnych sieťach. Doplnky rozpoznáte podľa 
ikon „Tweet“, „E-mail“, „LinkedIn“ „g+1“, ktoré sú integrované do častí našej webovej stránky. Spoločnosť AddThis 
poskytuje okrem toho nástroje pre prevádzkovateľov webových stránok, ktoré majú pomôcť pri analýze a vylepšovaní 
využívania vlastnej webovej stránky alebo ktoré umožňujú priame oslovenie používateľa. Pritom ukladá spoločnosť 
AddThis aj súbory cookie a webové signály (malé grafiky, „sledovacie pixely“, ktoré umožňujú zaznamenávanie 
súborov denníka a analýzu súborov denníka). Pokiaľ využívate doplnok AddThis, vytvorí váš internetový prehliadač 
priame spojenie so servermi spoločnosti AddThis a príp. so servermi zvolenej sociálnej siete. Údaje, ktoré pritom boli 
zhromaždené (ako napr. doba využívania jazyka prehliadača), sa prenesú na server spoločnosti AddThis a tam sa 
spracujú. Pokiaľ odošlete obsahy našej webovej stránky do sociálnych sietí, je možné v prípade príslušnej sociálnej 
siete vytvoriť spojenie medzi návštevou webovej stránky a vaším používateľským profilom. Bližšie informácie 
o spracovaní údajov a ochrane údajov spoločnosťou AddThis nájdete na http://www.addthis.com/privacy/privacy-
policy. 
Spracovanie príslušných údajov alebo postúpenie údajov tretej strane sa z našej strany nerealizuje. Zhromažďovanie 
a ukladanie údajov spoločnosťou AddThis môžete navyše kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to 
nastavením tzv. súborov cookie odhlásenia. Navštívte k tomu stránku http://www.addthis.com/privacy/opt-out. 

https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
http://www.addthis.com/privacy/opt-out


 
 

Názov dokumentu: Krajina/jazyk: Verzia: Stav: 

Informácie o ochrane osobných údajov, 
hra o ceny, tipovacia hra EM Kick 

Nemecko/nemčina 1.0 Máj 2021 

4 z 4 

 
 

7. Kedy sa vaše údaje vymažú? 
Všetky údaje súvisiace s používateľmi sa vymažú 30 dní po ukončení hry o ceny, s výnimkou údajov výhercov. Údaje 
výhercov budú po úplnom spracovaní zmluvy zablokované na ďalšie použitie a vymazané po uplynutí lehôt 
uchovávania podľa daňového a obchodného práva, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov 
alebo pokiaľ si nevyhradíme právo na ďalšie použitie údajov, ktoré je povolené zákonom a o ktorom sú informácie 
uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov.  
 
Vymazanie vášho používateľského účtu je možné kedykoľvek. Na to stačí neformálna správa, napr. e-mailom na 
kontaktnú adresu uvedenú vyššie. 
 
 

8. Aké práva na ochranu osobných údajov máte? 
Voči spoločnosti Hoffmann SE máte za určitých zákonných predpokladov právo na informácie (čl. 15 GDPR), na 
opravu (čl. 16 GDPR), na vymazanie (čl. 17 GDPR), na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), ako aj na 
prenositeľnosť údajov (čl. 20 GDPR). Okrem toho máte právo sťažovať sa na dozornom orgáne pre ochranu 
osobných údajov (čl. 77 GDPR).  

Pokiaľ ste spoločnosti Hoffmann SE udelili súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do 
budúcnosti, a to prostredníctvom e-mailu, faxu alebo poštou na vyššie uvedenú kontaktnú adresu. 

Pokiaľ spoločnosť Hoffmann SE spracúva vaše údaje na základe zváženia záujmov, môžete spracovanie 
odvolať. Ak spracovanie odvoláte, nebudú sa viac vaše údaje spracúvať, pokiaľ spoločnosť Hoffmann SE 
nepreukáže presvedčivé oprávnené dôvody spracovania, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami 
a slobodami, ale pokiaľ spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.  
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