PRAVIDLÁ PRE NÁVŠTEVNÍKOV výstavy Flóra Bratislava
Článok I. Úvodné ustanovenia
Tieto PRAVIDLÁ PRE NÁVŠTEVNÍKOV výstavy Flóra Bratislava (ďalej len “Pravidlá”) sú vydané
spoločnosťou Flóra Bratislava Exhibitions s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava,
IČO: 47 934 573, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.
101021/B (ďalej len “Organizátor”), ako organizátorom výstavy Flóra Bratislava v areálu Incheba
Expo Bratislava spoločnosti Incheba, a.s. (a “areál Incheby”) a sú záväzné pre všetkých návštevníkov
výstavy Flóra Bratislava. Každý návštevník výstavy Flóra Bratislava svojim vstupom do areálu Incheby
súhlasí, že bude tieto Pravidlá dodržiavať.
Článok II. Práva a povinnosti návštevníkov výstavy Flóra Bratislava
2.1 Návštevníci výstavy sú povinní dodržiavať počas návštevy výstavy pokyny Organizátora a jeho
personálu. Počas prítomnosti na výstave platí zákaz fajčenia. Návštevníci nesmú byť pod vplyvom
alkoholu, drog či omamných látok, musia sa zdržať činností a aktivít, ktoré nad mieru obvyklú
obmedzujú ostatných návštevníkov výstavy; pri porušení tohto zákazu je Organizátor oprávnený
porušujúceho návštevníka vykázať. Osoby do 13 rokov môžu výstavu navštíviť len v sprievode
dospelej osoby.
2.2 Návštevníci berú na vedomie, že vonkajšia časť výstavy Flóra Bratislava sa uskutočňuje len v tých
častiach areálu Incheby, ktorý je znázornený modrou farbou na nižšie uvedenom pláne vonkajších
plôch areálu Incheby v tomto bode 2.2 Pravidiel (ďalej len “Plán vonkajšej plochy”); na týchto modrých
plochách sú návštevníci oprávnení sa pohybovať. Mimo modré plochy vyznačené na Pláne vonkajšej
plochy sa návštevníci môžu zdržiavať len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas na príchod/
príjazd, zaparkovanie a odchod/odjazd z výstavy, pričom pohyb návštevníkov mimo modrých plôch
(vrátane parkoviska) je výlučne na vlastnú zodpovednosť návštevníkov. Organizátor v žiadnom rozsahu
nepreberá zodpovednosť za bezpečnosť, škodu na zdraví či majetku návštevníkov výstavy či tretích osôb
v častiach areálu Incheby, ktoré sa nachádzajú mimo modrých plôch vyznačených na Pláne vonkajšej
plochy; Organizátor tak nenesie zodpovednosť za škodu na zdraví a majetku ani v častiach určených na
parkovanie. Parkovisko nie je strážené. Návštevníci výstavy majú zákaz vstupovať do častí areálu Incheby,
ktoré sú vyznačené červenou farbou na nižšie uvedenom Pláne vonkajších plôch.
Plán vonkajšej plochy:

očakávať, aby vzniku škody na majetku či zdraví jeho či tretích osôb nedochádzalo. V prípade
vzniku akejkoľvek škody je o tejto skutočnosti povinný ihneď informovať pracovníkov
Organizátora. Návštevníci berú na vedomie, že v rámci výstavy sú v areálu výstavy umiestnené
dočasné konštrukcie (napr. v rámci výstavných stánkov) obsahujúceho napr. schody a iné
nerovnosti (mostíky, ploty, zariadenia na umiestnenie kvetín, atď.) a zaväzujú sa pri vstupe na
nich a v ich blízkosti dodržiavať zvýšenú opatrnosť.
Článok III. Zásady spracúvania osobných údajov
3.1 Ak návštevník vyplnení jeho osobné údaje na vstupenke a odovzdá vyplnenú vstupenku
zástupcom Organizátora, dáva návštevník, ako dotknutá osoba, súhlas Organizátorovi a jeho
materskej spoločnosti KULLA SK, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava, IČO:
31 321 003 (ďalej len “KULLA SK, s.r.o.”), so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu údajov,
ktoré vyplnil na vstupenke, a to pre účely losovania výhercov v súťažiach usporiadaných na
výstave Flóra Bratislava a na marketingové účely Organizátora a spoločnosti KULLA SK, s.r.o.
(napr. informovanie návštevníka o ďalšej výstave, produktoch a službách poskytovaných
Organizátorom a jeho materskou spoločnosťou KULLA SK, s.r.o., zasielanie blahoželaní, prianí,
a pod.); tieto účely zahŕňajú aj kontaktovanie za účelom informovania o výhre a doručení
výhry (ak výherca nebol osobne prítomný pri udelení výhier).
3.2 V rozsahu spracúvaných osobných údajov návštevníka sa Organizátor a KULLA SK, s.r.o. (spolu
obidve spoločnosti ďalej v jednotnom čísle ako “Prevádzkovateľ” alebo v množnom čísle ako
“Prevádzkovatelia”) považujú za prevádzkovateľov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len “ZOOÚ”) a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/EX (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”). Za dotknutú osobu v zmysle ZOOÚ sa považuje návštevník
výstavy Flóra Bratislava, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý vyplnil jeden alebo viac jeho
osobných údajov na vstupenke, ktorú odovzdal zástupcom Organizátora. Ustanovenia tohto
článku Pravidiel reflektujú povinnosti, ktoré sú stanovené v ZOOÚ a v GDPR, ktoré nadobudnú
účinnosť dňa 25.05.2018.
3.3 Kontaktné údaje Prevádzkovateľov vo veciach ochrany osobných údajov sú: Trnavská cesta
110/B, 821 01 Bratislava a emailové adresa: kulla@kulla.eu. Kontaktné údaje zodpovednej
osoby Prevádzkovateľov sú: Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava a emailová adresa: dpo@
kulla.eu. Právnym základom, na ktorom môžu Prevádzkovatelia spracúvať osobné údaje, je
súhlas dotknutej osoby udelený formou vyplnenia vstupenky a jej dobrovoľnom odovzdaní
zástupcom Organizátora na výstave Flóra Bratislava.
3.4 Prevádzkovatelia budú osobné údaje spracúvať za účelmi uvedenými v bode 3.1 vyššie, a to
po dobu konania výstavy Flóra Bratislava a nasledujúcich štyroch rokov po skončení výstavy,
resp. do skončenia ďalších dvoch ročníkov výstavy Flóra Bratislava, ktorej organizátorom bude
Organizátor. V rozsahu marketingových účelov môžu Prevádzkovatelia uchovávať osobné
údaje po dobu 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu.

2.3 Návštevníci berú na vedomie, že vnútorná (krytá) časť výstavy Flóra Bratislava sa uskutočňuje
len v časti areálu Incheby, a to v (i) krytých častiach hál B1, Bstred a B2 a (ii) vo vstupných
priestoroch (foyer) haly A1 vyznačených modrou farbou na pláne vstupného priestoru
pripojeného nižšie v tomto bode Pravidiel. Návštevníci výstavy majú zákaz vstupovať na
balkóny ktorejkoľvek z vyššie uvedenýuch hál (B1,Bstred, B2) a to aj v prípade, ak budú počas
výstavy otvorené dvere na balkóny (z dôvodu odvetrávania, požiarnej bezpečnosti, atď.). Vo
vstupnom priestore za hlavným vchodom na prízemí haly A1 (viď plán nižšie v tomto bode)
sú návštevníci výstavy oprávnení sa pohybovať výlučne v časti vyznačenej modrou farbou
(vrátane sociálnych zariadení a schodiska na 2. NP).

3.5 Príjemcovia, resp kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje návštevníka
poskytnuté, sú: (i) Slovenská pošta, a.s., (ii) doručovateľské alebo kuriérske spoločnosti, (iii)
právni zástupcovia, účtovní a daňoví poradcovia Prevádzkovateľov, (iv) súdy, orgány činné v
trestnom konaní a iné štátne orgány Slovenskej republiky, (v) poskytovateľom cloudových
služieb Prevádzkovateľom a (vi) spoločnosti Incheba a.s. . Osobné údaje nebudú poskytované
vyššie uvedeným kategóriám príjemcov automaticky a vždy, ale len ad hoc na základe existencie
konkrétneho titulu, dôvodu či osobitnej skutočnosti ( napr. pošte alebo doručovateľským
spoločnostiam pre účely doručenia výhry návštevníkovi, ktorý bol vylosovaný, účtovným a
daňovým poradcom pre účely posúdenia daňového režimu udeľovania výhier, advokátom
pre v rámci uplatňovania nárokov Prevádzkovateľov, poskytovateľom cloudu len v prípade,
ak budú Prevádzkovatelia uchovávať údaje na externom cloude, atď.)
3.6 Prevádzkovatelia nezamýšľajú prenášať osobné údaje Účastníka do tretej krajiny.
Prevádzkovatelia nebudú vykonávať profilovanie osobných údajov s výnimkou profilovania
výlučne podľa súťaže v rámci konkrétneho ročníka výstavy Flóra Bratislava, ktorej sa dotknutá
osoba zúčastnila.
3.7 Návštevník, ako dotknutá osoba v zmysle ZOOÚ, má nasledujúce práva: (i) požadovať prístup
k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv)
na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) namietať spracúvanie osobných údajov, (vi)
na prenosnosť svojich osobných údajov, (vii) podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, resp. podať návrh na začatie konania
podľa § 100 ZOOÚ. Práva Účastníka uvedené vyššie sú bližšie špecifikované v § 19 a nasl.
ZOOÚ a v čl. 14 a nasl. Nariadenia. Účastník si môže svoje práva uplatniť u Prevádzkovateľa
písomnou žiadosťou na adrese: Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava. Pri riešení práv a pri
poskytovaní informácií bude Prevádzkovateľ postupovať podľa príslušných ustanovení ZOOÚ.
3.8 Náštevník, ako dotknutá osoba, má ďalej právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním
osobných údajov, a to doručením oznámenia v písomnej forme na adresy jedného alebo
obidvoch Prevádzkovateľov uvedených v bode 3.3 tohto článku alebo elektronicky na
emailovú adresu: kulla@kulla.eu. Odvolanie súhlasu sa vzťahuje a je účinné len na tie osobné
údaje, ktoré Prevádzkovatelia spracúvajú výlučne na právnom základe súhlasu dotknutej
osoby.

2.4 Návštevníci výstavy Flóra Bratislava majú povolený v rámci výstavy povolený vstup len do
tých častí areálu Incheby, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach, a to za dodržaní
príslušných povinností. Návštevníci výstavy Flóra Bratislava nie sú oprávnení sa pohybovať
na iných miestach areálu Incheby, než ktoré sú výslovne uvedené v týchto Pravidlách a
príslušných nákresoch, a to aj v prípade, ak budú iné priestory voľne prístupné a bez označení;
vstup do takýchto priestorov je výlučne na vlastnú zodpovednosť každého návštevníka.
2.5 Návštevník je povinný počínať si tak, aby nedošlo k škode na zdraví či na majetku návštevníka
či tretích osôb a je povinný vykonať všetky opatrenia, ktoré je možné od neho primerane

3.9 Návštevníci berú na vedomie, že priestory výstavy, resp. celý areál výstaviska Incheba,
môžu byť za účelom predchádzania kriminality, odhaľovaniu páchateľov trestnej činnosti,
ochrany života, zdravia a majetku, zabezpečenia celkovej bezpečnosti na výstave, a k ochrane
oprávnených záujmov Prevádzkovateľov alebo Incheba a.s. monitorované kamerovým
systémom. Videozáznam podlieha ZOOÚ a Prevádzkovateľ môže záznam uchovávať po dobu
21 dní po skončení výstavy, resp. do skončenia všetkých premlčacích lehôt alebo súdnych
sporov, ktoré sa týkajú práv a povinností Prevádzkovateľov súvisiacich s výstavou Flóra
Bratislava. Právnym základom spracúvania týchto osobných údajov (t.j. vizuálny záznam
dotknutej osoby) je ochrana oprávnených záujmov a nárokov Prevádzkovateľov a Incheba a.s.
a ochrana zdravia, života a majetku Prevádzkovateľov, spoločnosti Incheba a.s. a ostatných
návštevníkov výstavy Flóra Bratislava; ostatné body tohto článku platia primerane.
Článok IV. Záverečné ustanovenia
4.1 Organizátor si vyhradzuje tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť, pričom ich účinné a záväzné
znenie bude umiestnené na viditeľnom mieste pri všetkých vstupoch (pokladniach) do areálu
Incheby počas konania výstavy Flóra Bratislava.
4.2 Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 11.04.2018.

