Podmienky spotrebiteľskej akcie „Chcem Talianku“
1 Organizátor spotrebiteľskej akcie
FABER Moto SK s.r.o.
Diaľničná cesta 20
903 01 Senec
Slovenská republika
IČ: 53485114 | DIČ: SK2121421060
2 Obsah spotrebiteľskej akcie
2.1 Podmienkou účasti nie je nákup tovaru.
2.2 V rámci dealerskej siete Vespa, Piaggio, Aprilia a Moto Guzzi na Slovensku spoločnosť
Faber Moto s.r.o organizuje spotrebiteľskú akciu, do ktorej je možné sa zapojiť zapožičaním
skútra Vespa alebo Piaggio či motocyklu Moto Guzzi alebo Aprilia na demo jazdu.
2.3 Výpožička môže byť konkrétnym dealerom spoplatnená podľa jeho aktuálneho cenníka.
2.4 Registráciu na zapožičanie skútru Vespa alebo Piaggio či motocyklu Moto Guzzi alebo
Aprilia je možné zaslať výlučne cez kontaktný formulár na webovej stránke
www.chcemtalianku.sk
2.5 Účastník berie na vedomie a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov (meno,
priezvisko, email, telefón, číslo OP, číslo a rozsah vodičského oprávnenia) firmou Faber
Moto SK s.r.o. a dealerom, ktorého si účastník pre zapožičanie skútra Vespa alebo Piaggio
či motocyklu Moto Guzzi alebo Aprilia vyberie. Údaje budú spracované pre účely
zapožičania skútru Vespa alebo Piaggio či motocyklu Moto Guzzi alebo Aprilia, participácie
na akcii a z dôvodu kontaktovania dealerom. Po ukončení akcie budú všetky údaje
zmazané, pokiaľ účastník nedá výslovný súhlas s ďalším spracovaním dát firmou Faber
Moto SK s.r.o. alebo dealerovi, od ktorého bol skúter požičaný za účelom ďalších
obchodných aktivít.
2.6 Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že dostupnosť skútrov Vespa alebo Piaggio či
motocyklov Moto Guzzi alebo Aprilia je limitovaná a ani organizátor akcie ani dealer nemajú
povinnosť rezervačný dopyt odsúhlasiť. Účastník berie na vedomie, že participácia dealera
na akcii “Chcem Talianku” je dobrovoľná a dealer je oprávnený rezervačný dopyt bez
uvedenia dôvodov odmietnuť.
2.7 Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že pri vyzdvihnutí skútra Vespa alebo Piaggio či
motocykla Moto Guzzi alebo Aprilia u dealera je povinný zaplatiť kauciu, ktorú zloží pri
zapožičaní vozidla. Tá mu bude po vrátení skútra či motocykla v nepoškodenom stave
vrátená v plnej výške. V prípade spôsobenia škody na skútri či motocykli v priebehu
výpožičky bude kaucia znížená o čiastku tvoriacu spoluúčasť dealera, teda vlastníka na
likvidáciu poistnej udalosti. Vozidlá sú havarijne poistené.
2.8 Spoločnosť Faber Moto SK s.r.o. sprostredkuje kontakt medzi dealerom a zákazníkom a nie
je zodpovedná za realizáciu testovacej jazdy.
2.9 Organizátor si vyhradzuje z dôvodu počasia, kapacít dealera, vyťaženosti vozidiel,
poškodenia strojov predchádzajúcimi účastníkmi akcie, alebo z iných objektívnych dôvodov
preložiť, alebo nerealizovať predvádzaciu jazdu.
2.10 Podrobné podmienky zapožičania sú uvedené separátne v Zmluve o vypožičaní medzi
zákazníkom a dealerom.

3 Účastníci akcie
3.1 Akcie sa môžu zúčastniť iba osoby s trvalým pobytom na Slovensku a platným vodičským
oprávnením potrebným pre danú triedu vozidiel.
4 Prehlásenie o ochrane osobných údajov
4.1 Za spracovanie dát nesie zodpovednosť: Faber Moto SK s.r.o. Diaľničná cesta 20, 903 01
Senec, Slovenská republika IČ: 53485114 | DIČ: SK2121421060

4.2 Pri získavaní a spracovaní Vašich dát striktne dodržujeme legislatívne predpisy o ochrane
osobných údajov. Ako legislatívny základ slúži najmä nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
1.

Udeľujem týmto súhlas Faber Moto SK s.r.o. Diaľničná cesta 20, 903 01 Senec, Slovenská
republika IČ: 53485114 | DIČ: SK2121421060 (ďalej len „správca“), aby v zmysle nariadenia č.
679/2016 o ochrane osobných údajov fyzických osôb (ďalej len „GDPR“) spracovával moje
osobné údaje pre účel participácie na akcii “Chcem Talianku”. Po ukončení akcie budú všetky
údaje zmazané. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu na
adresu m.jurek@faber-moto.cz

2.

Spracovanie osobných údajov je realizované správcom, osobné údaje však pre správcu môžu
spracovávať aj títo spracovatelia
• Dealer, u ktorého si účastník vypožičia skúter Vespa alebo Piaggio či motocykel Moto
Guzzi alebo Aprilia
• Agentúra LivePR

3.

V súlade s GDPR máte právo:
• Vziať súhlas kedykoľvek späť
• Požadovať informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
• Požiadať vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov
• Vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
• Požadovať opravu, výmaz osobných údajov, obmedzenie spracovania a vzniesť námietku
proti spracovaniu.

So znením zmluvy súhlasí:
V

...........................

Vypožičiavateľ

dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............................................

