
 

„LEAGUE OF LEGENDS COF KAMPAŇ: SÚŤAŽ O 4-DŇOVÝ ZÁŽITOK NA NEZAPLATENIE NA 

SVETOVOM FINÁLE LEAGUE OF LEGENDS WORLDS 2021 V ČÍNSKOM MESTE SHENZEN” 

 

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v zmysle Nariadenia 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 („GDPR“) 

 

Dátum účinnosti: 4. marec 2021 

Spoločnosť Mastercard Europe SA, jej pridružené spoločnosti a iné subjekty skupiny spoločností 

Mastercard („Mastercard“, „my“, „nás“ alebo „naše“) rešpektujú vaše súkromie.  
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 Táto Informácia o spracovaní osobných údajov sa týka 
spracovania Osobných údajov zozbieraných v kontexte 
Súťaže spoločnosti Mastercard „Mastercard Hitpoint 
Masters: Súťaž o Priceless package na svetové finále League of 

Legends Worlds 2021 v meste Shenzhen” („Súťaž”). Táto 
Informácia o spracovaní osobných údajov nerieši 
zhromažďovanie a používanie vašich Osobných údajov 
spoločnosťou Mastercard v kontexte iných Súťaží, tretími 
stranami v rámci iných webových stránok pod značkou 
Mastercard, vydavateľmi vašej Karty Mastercard (napr. 
vašou bankou), ani nerieši žiadne iné informácie či 
oznámenia, ktoré môžu odvolávať na spoločnosť 
Mastercard, ale netýkajú sa Súťaže.  

 

Táto Informácia o spracovaní osobných údajov popisuje 
druhy Osobných údajov, ktoré zhromažďujeme 
v súvislosti s účasťou v  Súťaži, účelmi, na ktoré Osobné 
údaje zhromažďujeme, iné strany, s ktorými tieto údaje 
môžeme zdieľať, a opatrenia, ktoré prijímame, aby sme 
zaisťovali bezpečnosť  údajov. Tiež vás informuje o vašich 
právach a možnostiach v súvislosti s vašimi Osobnými 
údajmi a o tom, ako nás môžete kontaktovať s cieľom 
aktualizácie svojich kontaktných údajov alebo riešenia 
otázok týkajúcich sa našich postupov v oblasti ochrany 
súkromia.  

 

S Vašou účasťou v Súťaži súvisí táto  Informácia 
o spracovaní osobných údajov a vzťahujú sa na ňu naše 
Podmienky. Pre viac informácií o postupoch spoločnosti 
Mastercard v oblasti ochrany súkromia nahliadnite do 
Globálneho Oznámenia spoločnosti Mastercard 

https://www.mojmastercard.sk/assets/files/worlds-2021-podmienky-sutaze.pdf


 

9. Ako nás môžete 
kontaktovať  
 

o ochrane súkromia na https://www.mastercard.us/en-
us/about-mastercard/what-we-do/privacy.html. 

   

1. Osobné údaje, ktoré môžeme zhromažďovať  
Môžeme zhromažďovať nasledujúce Osobné údaje od Výhercov 

• meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, číslo pasu, telefonický a e-mailový 
kontakt, adresa bydliska, kontakt na osobu v prípade núdze  

 

 

Na účely tejto Informácie o spracovaní osobných údajov označujú „Osobné údaje“ akékoľvek 
informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej či identifikovateľnej fyzickej osoby. V súvislosti 
so Súťažou potom zhromažďujeme vaše Osobné údaje z rôznych zdrojov, a to v súlade s nižšie 
uvedenými ustanoveniami.  
 
Ak je to relevantné, uvádzame, či a prečo nám musíte svoje Osobné údaje poskytnúť, a to vrátane 
dôsledkov ich neposkytnutia. Ak nám svoje Osobné údaje na vyžiadanie neposkytnete, nemusíte 
mať možnosť účasti v Súťaži – a to v prípadoch, keď sú tieto údaje potrebné na to, aby sme vám 
dané služby poskytovali, prípadne ak sme zo zákona povinní tieto údaje zhromažďovať.  
 

• Osobné údaje, ktoré nám poskytnete  
 
Ak sa zúčastníte Súťaže, budeme od vás požadovať určité Osobné údaje. 

• Odovzdanie hlavnej výhry a súvisiaca komunikácia od s Organizátorom a Usporiadateľa 
Usporiadateľom vyžadujú dodatočné osobné údaje výhercu a jeho sprievodu, a to v 
rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo pasu, telefónne číslo, e-mailová adresa. 
Ďalšie údaje sú požadované od Mastercard GoHospitality Online System, kde sa výhercovia 
registrujú za účelom potvrdenia účasti, a to v rozsahu: 

o Osobné údaje výhercu a sprievodu: meno a priezvisko, pohlavie, dátum 
narodenia, e-mailová adresa, adresa bydliska, telefónne číslo 

o Kontakt pre prípad núdze: meno a priezvisko, vzťah k výhercovi, telefónne číslo, e-
mail 

o Cestovné informácie: čas odchodu a príchodu na letisko 
 

• Odovzdanie vedľajších ďalších výhier a súvisiaca komunikácia s Organizátorom a 
Usporiadateľom vyžadujú dodatočné osobné údaje výhercu v rozsahu meno, priezvisko, 
telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska. 
 

 
• Osobné údaje získané z vašich interakcií v rámci Súťaže 

 
Ak budete navštevovať Súťažné stránky, môžeme určité informácie zhromažďovať automatizovane 
prostredníctvom súborov cookies a podobných technológií – napr. IP adresu, MAC adresu, ID 
zariadenie, sieťové informácie, informácie o aktivite v rámci webových stránok Súťaže a dátum/čas 
tejto aktivity a iné mobilné monitorovacie technológie. Tieto informácie používame na to, aby sme 
Súťaž zlepšovali, pričom hodnotíme, ako používatelia pristupujú k našim službám či naše služby 
využívajú, aký obsah, produkty a funkcie našich služieb našich používateľov najviac zaujímajú, aký 
druh ponúk by si naši zákazníci priali a ako sa naše služby správajú po technickej stránke. Pre viac 
informácií o používaní súborov cookies navštívte náš Nástroj pre súhlas so súbormi cookies. 

 

https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/privacy.html
https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/privacy.html
http://info.evidon.com/pub_info/505?v=1


 

2. Ako môžeme vaše Osobné údaje používať  
Vaše Osobné údaje môžeme používať, aby sme:   
 

• Poskytovali, zlepšovali a vyvíjali Súťaž (t.j. zabezpečili priebeh Súťaže).   

• Komunikovali s Vami 

• Plnili naše právne povinnosti a zabezpečovali plnenie pravidiel Súťaže 
 

 

Vaše Osobné údaje budeme spracovávať iba na vyššie uvedené účely, ak budeme mať platný právny 
základ na ich spracovanie, a to vrátane nasledujúcich prípadov:  
 

• Udelili ste súhlas s používaním svojich Osobných údajov. Váš súhlas môžeme napríklad 
požadovať v súvislosti s používaním súborov cookies a podobných technológií, zasielaním 
marketingových oznámení, personalizáciou našich ponúk alebo na spracovanie Osobných 
údajov, ktoré sú podľa príslušných právnych predpisov považované za citlivé.  

• Vaše Osobné údaje potrebujeme, aby sme vám mohli poskytovať produkty a služby alebo 
riešiť vaše otázky. 

• Spracovanie je nutné na plnenie zákonných povinností, napríklad z hľadiska prevencie 
a monitorovania podvodov pri platobných transakciách.  

• My alebo tretia strana máme oprávnený záujem na používaní vašich Osobných údajov – 
napr. aby sme zaistili a zvýšili bezpečnosť, zabezpečenie či parametre našich produktov 
a služieb, zaistili ochranu pred podvodmi a ich prevenciu, vykonávali anonymizáciu 
Osobných údajov a realizovali dátové analýzy.  

 

 

3. Ako vaše Osobné údaje zdieľame 

Vaše Osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi stranami a subjektmi:   
 

• Ústredie spoločnosti Mastercard v USA, naše spriaznené spoločnosti a iné subjekty skupiny 
spoločností Mastercard. 

• Naši poskytovatelia služieb, ktorí konajú naším menom. McCann Erickson Prague, s. r. o. 
• Iní účastníci platobného ekosystému, vrátane finančných inštitúcií a obchodníkov. 

• Tretie strany na účely monitorovania a prevencia podvodov u platobných kariet alebo na 
iné zákonné účely.  

• Tretie strany v prípade predaja či prevodu nášho podnikania či majetku. 
 

 

Osobné údaje, ktoré o vás získame, nezdieľame ani inak neposkytujeme – s výnimkou ustanovení 
tohto Oznámenia o ochrane súkromia alebo iného oznámenia v čase získania daných údajov.  
 
Nami získané Osobné údaje môžeme zdieľať s naším ústredím a spriaznenými subjektmi, vrátane 
spoločnosti Mastercard International.  
 
Nami získané Osobné údaje môžeme zdieľať s finančnými inštitúciami, ktoré vydávajú platobné 
karty, alebo s obchodníkmi, ktorí spracovávajú kartové transakcie. Osobné údaje zdieľame, aby sme 
realizovali a/alebo podporovali kartové transakcie (vrátane detekcie a prevencie kartových 



 

podvodov). Pri poskytovaní niektorých našich produktov môžeme rovnako poskytovať Osobné 
údaje obchodníkom, a to na podporu vami požadovaných kartových transakcií.  
 
Osobné údaje môžeme tiež zdieľať so svojimi poskytovateľmi služieb, ktorí v našom  mene poskytujú 
služby v súvislosti s cieľmi uvedenými v tejto  Informácii o spracovaní osobných údajov . Vaše 
Osobné údaje môžeme napríklad zdieľať s naším poskytovateľom služieb a hlavným spracovateľom 
údajov, spoločnosťou McCann Erickson Prague, s. r. o., Riegrovy sady 28, Praha 2. U týchto 
poskytovateľov služieb zmluvne vyžadujeme, aby Osobné údaje spracovávali výhradne v súlade 
s našimi pokynmi a v rozsahu nutnom na vykonávanie služieb v našom  mene, prípadne na plnenie 
zákonných povinností. Tiež vyžadujeme, aby zaisťovali zabezpečenie a dôvernosť Osobných údajov, 
ktoré v našom mene spracovávajú, a to zavádzaním vhodných technických a organizačných 
bezpečnostných opatrení a povinností zachovávať dôvernosť pre zamestnancov s prístupom 
k Osobným údajom.  
 
Vaše Osobné údaje môžeme tiež poskytnúť: (i) ak sme tak povinní urobiť na základe zákona alebo 
v rámci súdneho konania; (ii) na žiadosť súdu, orgánov činných v trestnom konaní alebo štátnych 
úradníkov; alebo (iii) ak sa domnievame, že je ich poskytnutie nutné či vhodné na prevenciu 
fyzických či finančných strát, prípadne v súvislosti s vyšetrovaním domnelej alebo skutočnej 
podvodnej či nezákonnej činnosti.  
Ďalej si vyhradzujeme právo odovzdať vaše Osobné údaje, ak dôjde k úplnému či čiastočnému 
predaju či prevodu nášho podnikania alebo majetku. Ak k takémuto predaju či prevodu dôjde, 
vynaložíme primerané úsilie na to, aby nadobúdateľ používal Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, 
spôsobom, ktorý je v súlade s touto Informáciou o spracovaní osobných údajov.   

 

 

4. Vaše práva a možnosti  
V súlade s príslušnými právnymi predpismi máte právo:  
 

• Na prístup k svojim Osobným údajom, na ich opravu či právo vznášať námietky voči ich 
spracovaniu, a ďalej právo požadovať ich výmaz.  

• Dostať Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a odovzdať ich inej spoločnosti (t.j. právo na 
prenosnosť).  

• Kedykoľvek odvolať akýkoľvek udelený súhlas.  

• Podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán, ak je to relevantné: Úrad na ochranu osobných 
údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.  

 
Ak sa nachádzate v EHP alebo vo Švajčiarsku, môžete uplatňovať svoje práva prostredníctvom 
portálu „My Data Center“ spoločnosti Mastercard. Žiadosť môžete tiež zadať v súlade 
s ustanoveniami časti „Ako nás môžete kontaktovať”. 
  

 

V súlade s príslušnými právnymi predpismi máte právo:  
 

• Požadovať prístup a získať informácie o Osobných údajoch, ktoré o vás spracúvame, 
aktualizovať svoje Osobné údaje a opraviť ich nepresnosti, obmedziť spracovanie svojich 
Osobných údajov či vznášať námietky proti ich spracovaniu, požadovať anonymizáciu, resp. 
výmaz Osobných údajov, prípadne môžete uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov na 
jednoduchšie odovzdanie Osobných údajov inej spoločnosti -  prevádzkovateľovi. Okrem 

https://www.mastercard.us/public/my-data/gdp-public/index.html?locale=cs-cz


 

toho máte tiež právo podať sťažnosť na  dozorný orgán, a to v rámci krajiny svojho bydliska, 
pracoviska alebo miesta, kde k príslušnému incidentu došlo.  
 

• Odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám skôr poskytli v súvislosti so spracovaním vašich 
Osobných údajov, a to kedykoľvek a bezplatne. Vaše preferencie budeme aplikovať od 
okamihu odvolania súhlasu, pričom odvolanie súhlasu nebude mať dopad na zákonnosť 
spracovania pred týmto odvolaním.  

 

Tieto práva môžu byť v niektorých prípadoch obmedzené miestnymi zákonnými požiadavkami.  

 

Ak sa nachádzate v EHP alebo vo Švajčiarsku, môžete veľmi jednoducho uplatňovať svoje práva 
prostredníctvom portálu „My Data Center“ spoločnosti Mastercard. Tiež môžete podať žiadosť 
o uplatnenie svojich práv, aktualizáciu svojich preferencií, odstránenie svojich informácií z nášho 
adresára či zrušenie svojho účtu, ak nás kontaktujete podľa ustanovení v nižšie uvedenej časti „Ako 
nás môžete kontaktovať“.  

 

 

5. Ako vaše Osobní údaje chránime  

Máme zavedené vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili vaše Osobné údaje, pričom tieto 
údaje uchovávame len po obmedzenú dobu.  
 

 

Máme zavedené vhodné administratívne, technické a fyzické preventívne opatrenia, aby sme 
chránili Osobné údaje pred náhodným či nezákonným zničením, náhodnou stratou, neoprávnenými 
úpravami, neoprávneným poskytovaním či prístupom, zneužívaním a akýmikoľvek ďalšími 
nezákonnými formami spracovania Osobných údajov, ktorými disponujeme. Prístup k vašim 
Osobným údajom je vyhradený iba tým zamestnancom, ktorí dané údaje potrebujú na to, aby vám 
mohli poskytovať produkty či služby.  
 
Tiež prijímame opatrenia na to, aby sme vaše Osobné údaje vymazali či si ich ponechali v podobe, 
ktorá neumožňuje vašu identifikáciu – ak už dané údaje nie sú nevyhnutné na účely, na ktoré ich 
spracovávame v kontexte Súťaže, alebo ak požiadate o ich výmaz. Výnimkou sú prípady, keď sme 
zo zákona povinní príslušné Osobné údaje  archivovať dlhší čas. Pri stanovení archivačných lehôt 
berieme do úvahy rôzne kritériá, napríklad druh vami požadovaných či vám poskytovaných 
produktov a služieb, povahu a dĺžku nášho vzájomného vzťahu, možnosť opätovného zapojenia do 
Súťaže, dopad prípadného výmazu určitých dôležitých služieb o/od vás na služby, ktoré vám 
poskytujeme, povinné archivačné lehoty a premlčacie lehoty.  

 

6. Odovzdávanie údajov  

Vaše Osobné údaje môžeme odovzdávať mimo EHP, vrátane Spojených štátov, a to v súlade s našimi 
Záväznými podnikovými pravidlami a inými mechanizmami na odovzdávanie údajov.  
 

 

Spoločnosť Mastercard je globálnym podnikateľským subjektom. Osobné údaje, ktoré o vás 
získame, môžeme odovzdávať či poskytovať príjemcom v iných krajinách, a to vrátane USA, kde sa 
nachádza naše ústredie. Tieto krajiny nemajú rovnaké právne predpisy o ochrane osobných údajov 

https://www.mastercard.us/public/my-data/gdp-public/index.html?locale=cs-cz


 

ako krajiny, do ktorých ste dané údaje skôr poskytli. Ak odovzdáme vaše Osobné údaje do iných 
krajín, budeme tieto údaje chrániť podľa ustanovení tejto Informácie o spracovaní osobných údajov. 
 
Dodržujeme príslušné zákonné požiadavky, keď zaisťujeme primerané preventívne opatrenia 
v súvislosti s odovzdávaním Osobných údajov do iných krajín, než je krajina, v ktorej žijete. 
Konkrétne sme stanovili a zaviedli súbor Záväzných podnikových pravidiel („Pravidlá“), ktoré sú 
podľa úradov EHP na ochranu osobných údajov dostatočné na zaistenie primeranej úrovne ochrany 
Osobných údajov globálne spracovávaných z našej strany. Kópia Pravidiel je k dispozícii tu. Osobné 
údaje môžeme tiež odovzdávať do krajín, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie o primeranosti a ktoré 
používajú zmluvnú ochranu na odovzdávanie Osobných údajov tretím stranám – napr. Štandardné 
zmluvné doložky Európskej komisie – resp. vychádzajú z certifikácie tretích strán alebo EÚ-
Švajčiarsko. Ak máte záujem o kópiu opatrení, ktoré používame na odovzdávanie Osobných údajov 
mimo EHP, môžete nás kontaktovať v súlade s ustanoveniami uvedenými nižšie v časti „Ako nás 
môžete kontaktovať“. 

 

 

7. Aktualizácia tejto Informácie o spracovaní osobných údajov  

Táto Informácia o spracovaní osobných údajov môže byť pravidelne aktualizovaná, aby boli 
reflektované zmeny našich pravidiel v oblasti ochrany súkromia.  
 

 

Táto Informácia o spracovaní osobných údajov môže byť pravidelne aktualizovaná, aby boli 
reflektované zmeny našich pravidiel pre Osobné údaje. O prípadných podstatných zmenách tejto 
Informácie o spracovaní osobných údajov vás budeme informovať, pričom na začiatku oznámenia 
bude uvedené, kedy bolo naposledy aktualizované. Ak túto Informáciu o ochrane osobných údajov 
upravíme, môžeme v určitých prípadoch požadovať váš súhlas. 

 

8. Ako nás môžete kontaktovať  

Môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese privacyanddataprotection@mastercard.com. Ak sa 
nachádzate v EHP alebo vo Švajčiarsku, môžete svoju žiadosť o uplatnenie práv v súvislosti 
s Osobnými údajmi zadať prostredníctvom portálu „My Data Center“ spoločnosti Mastercard. 

 

 

Za spracovanie vašich Osobných údajov zodpovedá Mastercard Europe SA. 
 
Ak sa nachádzate v EHP alebo vo Švajčiarsku, môžete jednoducho uplatniť svoje práva 
prostredníctvom portálu „My Data Center“ spoločnosti Mastercard. Tiež môžete zadať žiadosť 
o uplatnenie práv alebo zdieľať akékoľvek otázky, pripomienky či sťažnosti vo veci tohto Oznámenia 
o ochrane súkromia alebo našich postupov v oblasti ochrany súkromia, a to e-mailom na adresu 
privacyanddataprotection@mastercard.com alebo písomne na nasledujúcu adresu:  
 
Data Protection Officer (Poverenec pre ochranu osobných údajov)  
Mastercard Europe SA 
Chaussée de Tervuren 198A 
B-1410 Waterloo 
Belgicko  

https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs-february-2017.pdf
mailto:privacyanddataprotection@mastercard.com
https://www.mastercard.us/public/my-data/gdp-public/index.html?locale=cs-cz
https://www.mastercard.us/public/my-data/gdp-public/index.html?locale=cs-cz
mailto:privacyanddataprotection@mastercard.com


 

 

Pre viac informácií o postupoch spoločnosti Mastercard v oblasti ochrany súkromia v iných situáciách 

nahliadnite do nášho Globálneho oznámenia o ochrane súkromia, ktoré je dostupné na 

https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/privacy.html. 

 

Pre všetky ostatné otázky týkajúce sa vašej karty Mastercard či vašich nákupov musíte kontaktovať 

svoju vydávajúcu banku či zúčastnených obchodníkov. Viac informácií o tom, ako tieto subjekty 

kontaktovať, je k dispozícii na ich príslušných webových stránkach.  

 

 

 

 

https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/privacy.html
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