Podmienky registrácie do Petcasting-u
Podmienky registrácie do Petcasting-u upravujúce registrovanie do databázy castingovej agentúry pre zvieratá
Tieto Podmienky registrácie do Petcasting-u (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Registrátorov
a spoločnosti Hoyo&Kiska s.r.o. (prevádzkovateľ castingovej agentúry), so sídlom Hany Meličkovej 9, Bratislava 841 05,
IČO: 47 654 813, (ďalej len „Agentúra), vznikajúce v súvislosti s registráciou do databázy castingovej agentúry. Tieto
Podmienky sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje spôsob poskytovania osobných údajov Registrátorov a
môžu byť zmenené výlučne písomne.
1. PODMIENKY REGISTRÁCIE, POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI REGISTRÁCII A SÚHLASY
1.1 Registrátorom, t.j. Osobou registrujúcou zviera v databáze castingovej agentúry sa stane každý používateľ, ktorý
pravdivo
vyplní
a
odošle
príslušný
registračný
formulár
na
stráne
www.petcasting.sk.
1.2 Kliknutím na tlačidlo "registrovať" v registračnom formulári na stránke www.petcasting.sk Registrátor udelí svoj
súhlas so znením týchto Podmienok. Registračný formulár nebude možné odoslať, ak nebudú vyplnené všetky
označené povinné polia a ak používateľ neoznačí svoj súhlas so znením týchto Podmienok a prípadne nesplní ďalšie
podmienky registrácie stanovené Agentúrou.
1.3 Vykonaním registrácie podľa týchto Podmienok sa aktivuje účet zvieraťa v databáze Agentúry pre ponuky zvieraťa
do filmov/reklám/fotení a iných projektov (ďalej len „Projektov“) zabezpečovaných Agentúrou .
1.4 Registrátor odoslaním registračného formulára výslovne potvrdzuje a súhlasí s tým, že:
a.) všetky údaje a osobné údaje v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“), v
platnom znení týkajúce sa Registrátora uvedené v registračnom formulári budú zhromaždené, uchované v databáze a
ďalej spracovávané agentúrou a poskytované tretím osobám za podmienok stanovených Zákonom a týmito
Podmienkami.
b.) poskytne údaje obsahujú aktuálne, pravdivé informácie o jeho osobe a zvierati, ktoré registruje podľa príslušných
požiadaviek agentúry , a že sa nedopustí porušenia práva na ochranu osobných údajov tým, že uvedie údaje, alebo
meno inej osoby,
c.) agentúra nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Registrátorovi v dôsledku udalostí, ktoré nemohli objektívne
ovplyvniť, vrátane konania tretích osôb
2. OSTATNÉ USTANOVENIA
2.1 Agentúra si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do Databázy bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia
príslušným Registrom. Agentúra si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek v budúcnosti vyžadovať poskytnutie aj ďalších
údajov, ktoré sa ich poskytnutím stanú Údajmi podľa týchto Podmienok.
2.2 Registrovaný dáva poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu podľa vyplneného formulára Agentúre súhlas
na spracovávanie svojich osobných údajov v poskytnutom rozsahu. Agentúra je oprávnená spracovávať osobné údaje
na účely vytvorenia a uchovávania databázy Registrátorov pre potreby Projektov, najmä na účely realizácie Projektov,
na organizovanie ďalších akcií a informovania o ponuke Agentúry, ako aj na marketingové účely. Agentúra má pri
spracovávaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o
ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a
je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu doručeného Agentúre odvolať. Agentúra je oprávnená
spracovávať osobné údaje, až kým súhlas nebude podľa predchádzajúcich ustanovení odvolaný. Spracovávané osobné
údaje je Agentúra oprávnená poskytnúť aj tretej osobe bez obmedzenia použitia.
2.3 Agentúra si vyhradzuje právo zmeniť tieto Podmienky. Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa týchto Podmienok s
konečnou platnosťou rozhoduje Agentúra. Registrátor svojim prihlásením sa do Databázy bezvýhradne súhlasí s týmito
Podmienkami.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1 Každý je oprávnený nahliadnuť do týchto Podmienok na internetovej adrese www.petcasting.sk.
3.2 Tieto Podmienky, ako aj akékoľvek ich zmeny sú platné a účinné ich zverejnením na internetovej stránke
www.petcasting.sk.
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