TECHBOX, s.r.o., Karola Šišku 9, 903 01 Senec, IČO: 36 432 997, DIČ: 2022043540, IČ DPH: SK2022043540

Pravidlá akcie „Predplatné časopisu TECHBOX s darčekom (CAR kit CAT) zadarmo”:

• Organizátorom akcie je spoločnosť TECHBOX, s.r.o., so sídlom Karola Šišku 9, 903 01 Senec, Slovenská
republika, IČO: 36 432 997, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č.: 104399/B.

• Darčekom v akcii je CAR kit CAT (držiak, USB A/Micro USB kábel, nabíjačka) v počte 100 ks.
• Do akcie sa môžu zapojiť všetci starší ako 16 rokov, s výnimkou zamestnancov spoločnosti TECHBOX,
s.r.o. a ich rodinných príslušníkov.

• Každý účastník akcie sa môže do akcie zapojiť iba jedenkrát. Platný je každý vyplnený on-line formulár s
objednávkou predplatného časopisu TECHBOX. V prípade viacnásobného zapojenia sa do akcie rovnakého
účastníka akcie z rôznych e-mailových adries, bude uznaná len jedna, a to prvá objednávka predplatného.

• Vyplnenie on-line formulára na akciu je bezplatné. Organizátor akcie neručí za správne doručenie správ s
objednávkou predplatného a vyhradzuje si právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou
podľa vlastného uváženia.

• Akcia začína 04. 02. 2019 a trvá do minutia zásob darčeka (100 ks CAR kit CAT).
• Akcia neplatí na zľavnené predplatné cez Zľavomat.sk a iPredplatne.sk.
• Objednávka predplatného časopisu TECHBOX v cene 16 € zahŕňa predplatné časopisu TECHBOX (4 čísla
v predajnej cene 3,99 €/ks) + poštovné. Po zaslaní objednávky a uhradení predplatného bude
predplatiteľovi zaslané prvé najbližšie číslo časopisu. Darček k predplatnému časopisu TECHBOX (CAR kit
CAT) bude predplatiteľovi odoslaný na adresu uvedenú v objednávke do 30 dní od pripísania úhrady za
predplatné na účet organizátora akcie.

• Darček k predplatnému časopisu TECHBOX nie je vymáhateľný súdnou cestou a nie je možné uplatňovať
si náhradné plnenie.

• Účasťou v akcii každý účastník súhlasí s jej pravidlami.
• Údaje dotknutých osôb v akcii sú získavané a spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s požiadavkami Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenia o ochrane údajov).

• Účelom spracúvania osobných údajov, a to konkrétne meno, priezvisko, adresa pre doručenie, fakturačné
údaje a e-mail dotknutých osôb zapojených do akcie je zapojenie sa do akcie na stránke TECHBOX.sk.

• Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je samostatný súhlas, kde účastník
akcie zaznačením príslušného políčka „ÁNO Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s
pravidlami akcie“ dobrovoľne poskytuje svoj súhlas so získavaním svojich osobných údajov v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pre doručenie, fakturačné údaje, e-mail.

• Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb bude sprístupňovať tretej strane iba v súvislosti so
zabezpečením doručovania časopisu TECHBOX, aj to len po dobu trvania predplatného. Nebude ich však
zverejňovať na svojej webovej stránke v žiadnom rozsahu. Prevádzkovateľ osobné údaje nebude prenášať
do tretích krajín. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme
umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu
spracúvania. Po zániku súhlasu dotknutej osoby alebo splnení účelu spracúvania osobných údajov budú
osobné údaje dotknutých osôb a dokumenty obsahujúce osobné údaje zlikvidované.

• Dotknutá osoba má v súvislosti so zabezpečením spravodlivého a transparentného spracúvania osobných
údajov právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo
vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo podať
sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. V prípade akýchkoľvek
požiadaviek týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na e-mailovú adresu:
gdpr@techbox.sk.

• Organizátor akcie si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie alebo prerušenie akcie alebo jej zrušenie v
prípade nízkej účasti, ako aj na zmenu pravidiel akcie. Akúkoľvek zmenu pravidiel akcie alebo jej zrušenie
Organizátor oznámi na web stránke techbox.dennikn.sk.
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