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PROPAGÁCIA 
Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania 
Účelom spracúvania osobných údajov je: pozitívna propagácia aktivít prevádzkovateľa, 
dokumentačné, a prezentačné účely. 
 
Spracúvanie osobných údajov je založené na právnom základe: 
- dobrovoľný súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia,  
 
V prípade ak ste neudelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, na účel pozitívnej 
propagácie aktivít prevádzkovateľa, súhlas ste odvolali, alebo ste namietali spracúvanie 
osobných údajov, Vaše osobné údaje nebudú spracúvané. 
 
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany 
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany 
sa nevykonáva. 
 
Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb 
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti, potencionálni klienti a obchodní 
partneri.  
Rozsah spracúvaných osobných údajov:  

• fotografie dotknutej osoby 
• pracovná pozícia, zamestnávateľ 
• meno. priezvisko, titul 
• audio a video, alebo audiovizuálny záznam 
• citácia, citát dotknutej osoby 

 
Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov 
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie 
a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom 
(najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany 
spracúvaných osobných údajov, nasledovne:  
 
 

Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v podľa 
čl.6 ods. 1 písm. c) nariadenia. 

Príjemcovia 

 

spoločnosť Google (prostredníctvom Google 
forms) 

 
 
So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším 
príjemcom. 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii 
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva. 
Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané 
Priamo od dotknutej osoby.  
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Doba uchovávania osobných údajov 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 
3 rokov od ich vyhotovenia. 
 
 
 
Profilovanie 
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na 
automatizovanom individuálnom rozhodovaní. 
Povinnosť poskytnutia osobných údajov 
Dotknutá osoba poskytuje svoje údaje dobrovoľne, poskytnutie nie je zákonnou/ zmluvnou 
požiadavkou. Je v záujme prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje na základe dobrovoľného 
súhlasu dotknutých osôb, pokiaľ sa však z objektívnych príčin javí ako nemožné (alebo neprimerané) 
získať súhlas dotknutých osôb, spracúvanie môže prevádzkovateľ vykonávať v rámci svojho 
oprávneného záujmu. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neudeliť, či odvolať súhlas so 
spracovaním osobných údajov, alebo sa rozhodne namietať spracúvanie jej osobných údajov, 
prevádzkovateľ rešpektuje jej rozhodnutie a zabezpečí, aby sa osobné údaje tejto dotknutej osoby 
nespracúvali. Zároveň platí, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 
údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 
 
 


