
DIVADELNÝ WORKSHOP 4. – 11. august 2019, Kokava – Línia, okr. Poltár 
Pravidlá ochrany osobných údajov 
 
1. Úvodné ustanovenia 

Spracúvanie osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky našich webových 
stránok a prevádzky samotného podujatia DIVADELNÝ WORKSHOP. Je pre nás dôležité, 
aby osobné údaje zákazníkov boli spracúvane spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a 
požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) ani zákonu č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu, ale aj v záujme transparentnosti nakladania 
s osobnými údajmi pripravil prevádzkovateľ webových stránok túto informáciu o ochrane 
osobných údajov. 
1.1 Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom osobných údajov je: Občianske združenie pri ZUŠ, Salvova 1, 979 

01 Rimavská Sobota, IČO: 51806568, DIČ: 2120880168, štatutárny orgán 
Alžbeta Kováčiková, DiS. 
1.2 Dotknutá osoba 

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na 
základe súhlasu daného prostredníctvom webovej stránky, ktorý dáva označením, že súhlasí 
so spracovaním osobných údajov a súčasným vyhlásením, že sa oboznámila s Pravidlami 
ochrany osobných údajov. 
1.3 Rozsah spracúvaných osobných údajov 

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, ďalšie 
osobné údaje nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania osobných údajov 
1.4 Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia prevádzky webovej stránky, ako aj 
spracovanie prihlášky na základe požiadavky zákazníka, zároveň aj samotná organizácia 
podujatia Divadelný workshop, verejná medializácia a tiež marketingové aktivity 
prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu. 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak čl. 6 ods. 2 písm. a), b) a f) GDPR, 
pričom na jeho plnenie je nevyhnutné získať a spracúvať osobné údaje v minimálnom 
potrebnom a tiež možnom rozsahu. 
1.5 Kategórie príjemcov 

Občianske združenie pri ZUŠ dbá o dôvernosť osobných údajov svojich zákazníkov a ich 
osobné údaje neposkytuje žiadnym iným subjektom (tzv. tretím osobám). Občianske 
združenie pri ZUŠ však môže osobné údaje poskytnúť spoločnosti, ktorá zabezpečuje 
dodanie tovaru alebo služieb (napr. ubytovanie), poskytovateľovi platobných služieb alebo 
iných subjektov s preukázateľným zákonným oprávnením (napr. Policajný zbor SR). 
1.6 Doba spracúvania osobných údajov 

Osobné údaje zákazníkov súvisiace s dodaním tovarov a služieb uchovávame po dobu 
nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. 
príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.). 
1.7 Informačná povinnosť o právach dotknutej osoby 

Zákazník ako dotknutá osoba má nasledujúce práva súvisiace so spracúvaním osobných 
údajov: 
a) právo na informácie o spracúvaní osobných údajov 

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu 



a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, účely spracúvania, kategórie 
dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, 
informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, 
oprávnení prevádzkovatelia, výpočet práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných 
údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie či a ako dochádza 
k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. 
b) prístup ku svojim osobným údajom 

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie, či jej osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak 
áno, má právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých 
osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných 
údajov, informácie o jej právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných 
údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza 
k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu 
osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má 
právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. 
c) právo na opravu 

V prípade, že prevádzkovateľ spracúva neaktuálne či nepresné osobné údaje dotknutej 
osoby, napr. dotknutá osoba zmenila adresu bydliska, dotknutá osoba môže o tomto 
informovať prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje opraviť. 
d) právo na portabilitu (prenosnosť) 
Dotknutá osoba môže žiadať, aby jej osobné údaje boli poskytnuté inému prevádzkovateľovi 
alebo inej spoločnosti. Vtedy je prevádzkovateľ povinný odovzdať jej osobné údaje 
v zodpovedajúcom formáte, ak mu v tom nebránia žiadne zákonné ani iné významné 
prekážky. 
e) právo na vymazanie 
V niektorých zákonom stanovených prípadoch je prevádzkovateľ povinný osobné údaje 
dotknutej osoby na jej pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu 
vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napr. prevádzkovateľ môže mať povinnosť, 
či oprávnený záujem, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby. 
f) právo na namietanie 
Dotknutá osoba môže vzniesť námietku proti automatizovanému rozhodovaniu, ak 
k takémuto rozhodovaniu prichádza. 
g) právo na obmedzenie spracúvania 
Dotknutá osoba môže žiadať, aby jej osobné údaje spracúval prevádzkovateľ výhradne pre 
najnutnejšie zákonné dôvody alebo aby jej osobné údaje boli zablokované. 
h) právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov 
Dotknutá osoba sa kedykoľvek môže obrátiť so svojím podnetom či sťažnosťou vo veci 
spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, SR, IČO: 36 064 220, tel. č. 
+421/2/3231 3220, webová stránka: http://dataprotection.gov.sk/uoou/. 
i) právo odvolať súhlas 
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá osoba má 
právo kedykoľvek odvolať svoj predchádzajúci súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré 
sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 
založeným na základe udelenia súhlasu pred jeho odvolaním. 
j) právo podať sťažnosť dozornému orgánu 
Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je 



Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
2. Ďalšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov 
a. Je našim cieľom získavať a spracúvať osobné údaje zákazníkov v najmenšom možnom 
rozsahu. Zabezpečenie dodania tovarov a služieb však bez spracúvania osobných údajov nie 
je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvného vzťahu. 
b. Je našim oprávneným záujmom vedieť akým spôsobom naši návštevníci používajú naše 
webstránky, s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie ich návštevy a používania ako aj možnosť 
realizácie marketingovej komunikácie. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom 
rozsahu aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú. Ide najmä o Google Tag Manager. 
IP adresy a cookies nám v tomto pomáhajú. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať 
v nastaveniach svojho prehliadača. 
c. Ak zákazník pri vytváraní objednávky v e-shope súhlasil so spracúvaním osobných údajov 
na 
marketingové účely, vykonávame ho zasielaním e-mailových správ (napr. newsletter, alebo 
ponuka obdobných tovarov a služieb) na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže 
zákazník kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, 
pričom v takom prípade tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami 
poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. 
d. K prenosu osobných údajov do tretích krajín pri spracúvaní osobných údajov nedochádza. 
e. K automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu pri spracúvaní osobných údajov 
nedochádza. 


