IZJAVA
o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka
na natječaju za Graditeljsku nagradu CEMEX

CEMEX Hrvatska d.d., OIB: 94136335132 sa sjedištem u K. Sućurcu, F. Tuđmana 45 (dalje:
CEMEX) kao kontrolor, obavještava Vas da će Vaši osobni podaci dostavljeni u natječaju za
Graditeljsku nagradu CEMEX BiH 2022. biti prikupljeni i obrađeni.
Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu suglasnost za
prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih CEMEX-u kao korisniku u svrhe
koje su ovdje izričito navedene. Davanje podataka je dobrovoljno te sukladno tome ovu Izjavu
niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u prijavnicu na
natječaj.
Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka, unosom istih u prijavnicu na
natječaj smatra se da ste suglasni s obradom istih. Ustupljeni osobni podaci će biti obrađeni
u marketinške svrhe (primjerice ali ne isključivo: objavljivanje u časopisu, na internetu, na
CEMEX-ovim promotivnim materijalima, brošurama, plakatima, društvenim mrežama,
CEMEX-ovim web stranicama i facebook-u). Informacije o projektima koji sudjeluju u
natječaju za Graditeljsku nagradu CEMEX, kao i osobni podaci prikupljeni u istom, bit će
objavljeni u različitim medijima u BiH kao i izvan BiH te u knjizi o CEMEX Building Award
2022.
CEMEX će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka.
CEMEX poštuje i štiti te čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te onemogućava pristup i
priopćavanje Vaših osobnih podataka ijednoj trećoj strani, osim onim svojim kojima su isti
potrebni radi provedbe natječaja a vezani su uz narav posla koji obavljaju.
Vaše obrađene podatke čuvati ćemo u razdoblju od 3 (tri) godine, nakon čega će isti
automatski biti brisani prema propisanim procedurama CEMEX-a.
U svakom trenutku možete dobiti uvid u svoje osobne podatke koji su prikupljeni i koji se
obrađuju. Vašu suglasnost danu za obradu podataka možete povuću u svakom trenu, ali ne
prije završetka izbora pobjednika natječaja na koji ste se prijavili i ne prije odrađenih
marketinških poslova. Opoziv suglasnosti možete podnijeti poštom na adresu sjedišta
CEMEX-a ili e-poštom na adresu: hr.info@cemex.com.
Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka potvrđujete da ste istu pažljivo
pročitali i razumjeli sve informacije u istoj te dopuštate da CEMEX kao Kontrolor obrađuje i
koristi Vaše osobne podatke u svrhu organiziranja i provođenja natječaja za Graditeljsku
nagradu CEMEX BiH 2022 te s natječajem povezanih marketinških usluga navedenih u ovoj
Izjavi. Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati
suglasnost za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj izjavi.
Ime i prezime:

_________________

Potpis:

_________________

Datum i mjesto:

_________________

