Súťaž o Cenu Potravinárskej komory Slovenska

Prihláška do súťaže
Súťaž o Cenu Potravinárskej komory Slovenska 2020
Prihláška do súťažných kategórií (zaškrtnite prosím, do ktorej kategórie zasielate
prihlášku):

□
□
□

D/ TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ
E/ ZAČÍNAJÚCI POTRAVINÁR
F/ OSOBNOSŤ POTRAVINÁRSTVA

1. Základné informácie
Doplňte základné informácie o výrobcovi, v prípade kategórie Osobnosť potravinárstva
informácie o spoločnosti, ktorá podáva nomináciu.
Názov spoločnosti (u fyzickej osoby meno a
priezvisko) *
Adresa spoločnosti *

IČO *

Kontaktná osoba (podávajúca prihlášku) *

Telefón *

Mobil *

E-mail *

Webové stránky
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2. Kategória Trvalá udržateľnosť
Predstavenie spoločnosti
Doplňte nasledujúce informácie o spoločnosti.
Popíšte stručne históriu spoločnosti vrátane
dlhodobých aktivít v oblasti trvalej
udržateľnosti. *
(max. 1 000 znakov)

Počet zamestnancov *

Dĺžka pôsobenia na trhu

Popíšte aktivitu trvalej udržateľnosti, ktorú
prihlasujete do súťaže, základné princípy,
cieľovú skupinu, dosiahnuté úspechy a pod. *

3. Kategória Začínajúci potravinár
Predstavenie spoločnosti
Doplňte nasledujúce informácie o spoločnosti.
Popíšte vznik spoločnosti, súčasnú
podnikateľskú činnosť vrátane aktivít v oblasti
výskumu a vývoja, ďalšie možnosti rozvoja do
budúcnosti *
(max. 1 000 znakov)

Počet zamestnancov *

Dĺžka pôsobenia na trhu *

2

Súťaž o Cenu Potravinárskej komory Slovenska

Ďalšie zaujímavé informácie
(odkaz na zaujímavé články o Vašej
spoločnosti, ocenenia a pod.)

4. Kategória Osobnosť potravinárstva
Informácia o nominovanej osobnosti:

Meno, priezvisko a titul navrhovaného *

Adresa *

Dátum narodenia *

Kontaktné informácie *
(Telefonický kontakt a e-mail)

Názov organizácie a pracovné zaradenie
navrhovanej osobnosti *
Stručný popis doterajšieho pracovného
pôsobenia *
(max. 1000 znakov)
a) samostatne (spoločnosť)
b) v spolupráci s:

Odôvodnenie nominácie *
(max. 1000 znakov)

Poznámka: súčasťou nominácie musí byť aj písomný súhlas nominovanej osobnosti
k spracúvaniu osobných údajov, ktorý tvorí prílohu tejto prihlášky.

Pozn. Časti označené * sú povinné.
Súťažiaci svojim podpisom potvrdzuje súhlas s pravidlami súťaže o Cenu Potravinárskej komory
Slovenska. Kontaktná osoba zároveň potvrdzuje, že sa oboznámila s ustanoveniami o ochrane osobných
údajov uvedenými na stránke www.potravinari.sk.

3

Súťaž o Cenu Potravinárskej komory Slovenska

Vyplnenú prihlášku zašlite alebo osobne doručte najneskôr do 30.9.2020 na adresu: Potravinárska
komora Slovenska, Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava s označením „Súťaž o Cenu Potravinárskej
komory Slovenska“. Zároveň prihlášku zašlite elektronicky na e-mailovú adresu: pks@pks.sk .

V prípade otázok prosím kontaktujte Moniku Mičúchovú na e-mailovej adrese: pks@pks.sk alebo na tel.
čísle 0902 899 149.

V

………………………………………………………………………

Dňa

………………………………………………………………………

Podpis

………………………………………………………………………
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Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov
Dolu podpísaná/podpísaný (titul, meno, priezvisko)
.................................................
udeľujem týmto súhlas v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Potravinárskej
komore Slovenska (ďalej len „prevádzkovateľ“) na spracúvanie osobných údajov v informačnom
systéme prevádzkovateľa pre nasledujúce účely.
1. Účel spracúvania osobných údajov pre:
Zoznam osobných údajov:

2. Účel spracúvania osobných údajov pre:
Zoznam osobných údajov:
3. Účel spracúvania osobných údajov pre:

Vyhodnotenie súťaže o Cenu Potravinárskej komory
Slovenska a zverejnenie výsledkov
priezvisko, meno a titul, adresa, dátum narodenia,
telefonický kontakt, e-mail, pracovné zaradenie a
názov organizácie v ktorej som pôsobil/pôsobím,
stručná charakteristika doterajšieho pracovného
pôsobenia
zverejnenie na webovom sídle a sociálnych sieťach
prevádzkovateľa
priezvisko, meno a titul, pracovné zaradenie a názov
organizácie, v ktorej som pôsobil/pôsobím, fotografia
slávnostné vyhlásenie výsledkov Súťaže o Cenu
Potravinárskej komory Slovenska

Zoznam osobných údajov:

priezvisko, meno a titul, pracovné zaradenie a názov
organizácie v ktorej som pôsobil/pôsobím, stručná
charakteristika doterajšieho pracovného pôsobenia

Doba poskytnutia súhlasu:

5 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu (vzťahuje sa
na účely 1. až 3.)

Týmto čestne prehlasujem, že dávam prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby
spracúval moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedené účely a počas vyššie uvedenej
doby. Ako dotknutá osoba mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V ………………………… , dňa .....................
..............................................
Podpis
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Informačná povinnosť
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú nasledujúce:

1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k
informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách
príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve
podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o
tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu
osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií
spracúvaných osobných údajov

2. Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska?
Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

3. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať.
Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj my máme povinnosť alebo
oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

4. Právo na obmedzenie spracovania
Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte
osobné údaje blokovať.

5. Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi resp. inej spoločnosti,
odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom
nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky

6. Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného
a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie
alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému
rozhodovaniu a profilovaniu.

7. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek
obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom
na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

8. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho
môžete kedykoľvek odvolať.
Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?
Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, a email, aby sme vás vedeli identifikovať.

9. Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je potrebné poslať v písomnej podobe na adresu
Potravinárska komora Slovenska, Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava.

6

