Odredba o zaštiti podataka

COMBIS HACKATHON 2018

Ispunjavanjem
prijave
na
natjecanje
putem
obrasca
dostupnog
na
adresi
http://www.trycodecatch.com, svaka osoba koja se prijavila na natjecanje potvrđuje da je upoznata s
činjenicom da se njezini osobni podaci prikupljaju i obrađuju u skladu s člankom 13. i 14. ovih Općih
uvjeta te sukladno sljedećim odredbama ovog članka:
a/ Organizator će prikupljati i obrađivati osobne podatke osoba prijavljenih na natjecanje koji su
navedeni u prijavi/registraciji na natjecanje i to: ime i prezime, e-mail adresa, broj mobitela, kao i
fotografije i video zapise s natjecanja. Pored navedenog, Natjecatelji koji će osvojiti nagrade na
natjecanju su dužni dostaviti Organizatoru broj bankovnog računa na koji će im biti isplaćena nagrada,
koji će osobni podatak biti obrađivan i korišten isključivo u svrhu isplate nagrade.
b/ Voditelj zbirke osobnih podataka je Organizator: COMBIS d.o.o., Hektorovićeva 2, 10000 Zagreb,
OIB: 91678676896.
Kontakt službenika za zaštitu podataka: ana.vitaus@combis.hr

c/ Osobni podaci će biti prikupljani i obrađivani u svrhu sudjelovanja na natjecanju te provedbe i
promidžbe natjecanja sukladno ovim Općim uvjetima. U tom smislu, pojedini osobni podaci prikupljaju
se i obrađuju u određene svrhe:
 Ime i prezime, e-mail adresa, te broj mobitela u svrhu prijave/registracije na natjecanje;
 Broj bankovnog računa u svrhu isplate nagrade Natjecateljima iz pobjedničkih Timova
 kontakt podaci (e-mail adresa, broj mobitela) u svrhu pozivanja pojedinih Natjecatelja i osoba
prijavljenih na natjecanje na sudjelovanje u Combis Neostartup programu, te u svrhu pozivanja na
Combis Konferenciju i na druga buduća natjecanja ili događanja koja će priređivati Organizator
 objava podataka o natjecanju, pobjednicima natjecanja te osvojenim nagradama, kao i objava
fotografija i video zapisa s natjecanja u sredstvima javnog priopćavanja, uključujući Internet, u
svrhu promocije i izgradnje prepoznatljivosti
Na temelju privole osobe prijavljene na natjecanje i Natjecatelja, kontakt podaci (e-mail, broj mobitela)
u svrhu provođenja marketinških i komercijalnih aktivnosti Organizatora
d/ Primatelji osobnih podataka Natjecatelja kojima će biti isplaćene nagrade mogu biti financijske
institucije i revizorske kuće koje surađuju s Organizatorom.
e/ Primatelji osobnih podataka Natjecatelja također su i turističke agencije u suradnji s kojima Combis
omogućava natjecateljima smještaj.
f/ Osobe koje se prijavljuju na natjecanje osobne podatke daju dobrovoljno i imaju pravo u svakom
trenutku uložiti prigovor na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka, slanjem pisane obavijesti o
tome na e-mail adresu: osobni.podaci@combis.hr ili putem pošte preporučeno na adresu: COMBIS
d.o.o., n/p Službenika za zaštitu osobnih podataka, Hektorovićeva 2, 10000 Zagreb.
U tom slučaju prijavljeni natjecatelj gubi pravo na sudjelovanje u natjecanju i na primitak osvojene
nagrade, a Organizator će iz svoje baze, sa svojih internih stranica i web stranica i sa svojih profila na
društvenim mrežama obrisati osobne podatke takvog natjecatelja najkasnije u roku 5 (pet) radnih dana
od dana primitka obavijesti.
g/ Osoba koja se prijavila na natjecanje ima pravo u svakom trenutku ostvariti pristup, odnosno tražiti
uvid u njezine osobne podatke i zatražiti njihovo ispravljanje i/ili ažuriranje. Takav zahtjev treba uputiti
na e-mail adresu ili poštansku adresu navedenu u prethodnoj točki ovog stavka.
h/ Prikupljene osobne podatke Organizator će čuvati 5 (pet) godina od dana završetka natjecanja,
nakon kojeg vremena će ih obrisati iz svoje baze, sa svojih web stranica i svojih profila na društvenim
mrežama.
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Svaka osoba koja se prijavi na natjecanje na način opisan u stavku 2. ovog članka daje svoj izričiti
pristanak na objavljivanje njezinih fotografija i video zapisa s natjecanja na web stranicama
Organizatora (http://www.trycodecatch.com i http://www.combis.hr) te na profilima Organizatora na
društvenim mrežama (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube) i u publikacijama Organizatora, koje su
javno dostupne i mogu biti iznesene i u drugim medijima, kao i na internim portalima Organizatora koji
su dostupni svim zaposlenicima Organizatora. Također daje svoj pristanak da ukoliko na natjecanju
osvoji nagradu, Organizator na isti način odnosno putem istih medija objavi i njezino ime i prezime i
podatke o obrazovanju iz prijave na natjecanje, kao i podatke o djelu/materijalu predanom na
natjecanju.
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