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Informácie o spracúvaní osobných údajov a zásady spracovania 

osobných údajov 
Účastník (dotknutá osoba) berie na vedomie, že svoje osobné údaje odovzdáva alebo už odovzdal poskytovateľovi 

dobrovoľne a slobodne. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré spracováva na základe nižšie popísaných 

účelov, sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s Nariadením 2016/679 Zb. účinným od 25. 5. 2018. 

Poskytovateľ postupuje tak, aby dotknutá osoba neutrpela ujmu na svojich právach, predovšetkým na práve na zachovanie 

ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutej 

osoby. 

OSOBNÉ ÚDAJE 

Účastník berie na vedomie, že z mnohých osobných údajov a informácií, ktoré sú poskytnuté poskytovateľovi dobrovoľne a 

slobodne v súvislosti s výhradne uvedenými účelmi spracovania, poskytovateľ spracováva tieto osobné údaje: 

meno, priezvisko, adresa, názov spoločnosti, dátum narodenia, IP adresa, číslo občianskeho preukazu, telefón, IČ, 

DIČ, E- mail, bankové spojenie. Tieto osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými 

zákonmi Českej republiky, predovšetkým s Nariadením (EU) 2016/679 Zb. (GDPR) účinným od 25. 5. 2018. Pokiaľ sú 

osobné údaje spracovávané pre nižšie uvedené účely, nie je nutný Váš výslovný súhlas. Účastník berie na vedomie, že 

rozsah jeho odovzdaných osobných údajov pre účely spracovania sú voči jeho osobe primerané a minimalizované. 

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY 

Účastník berie na vedomie, že v súlade s Nariadením 2016/679 Zb. účinného od 25. 5. 2018, sú spracovávané osobné údaje na 

základe týchto právnych základov a účelov: 

 Spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy (Zmluva o poskytovaní služieb elektronických komunikácií, zaslaním 

ponuky alebo dopytu) a s tým súvisiacim zasielaním obchodných oznámení, produktov, ponúk, prostredníctvom 

elektronických prostriedkov a ďalších obchodných oznámení súvisiacich so zmluvným alebo predzmluvným vzťahom 

medzi účastníkom a poskytovateľom. 

 Splnenie právnej povinnosti (za účelom odovzdania prehľadov alebo hlásení pri spracovaní účtovníctva FÚ, ČSSZ, 

OSSZ, ÚP atď. (zo zmlúv o poskytovaní služieb elektronických komunikácií) 

 Oprávneného záujmu (Zmluva o poskytovaní služieb elektronických komunikácií) pre účely s tým súvisiacej ochrany 

práv a slobôd poskytovateľa v prípade obhajoby budúcich právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi 

účastníkom a poskytovateľom a oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu. 

DOBA ULOŽENIA - ARCHIVÁCIA 

Na základe uvedených právnych základov, sú osobné údaje archivované po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, 

pokiaľ tomu nebráni iný právny titul pre uchovanie osobných údajov. 

ODOVZDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM 

Účastník berie na vedomie, že osobné údaje spracované na základe uvedených účelov spracovania medzi účastníkom a 

poskytovateľom môžu byť odovzdané: 

 Spracovateľom osobných údajov, ktorých poskytovateľ používa pre spracovanie (sledovanieTV.sk s.r.o. IČ: 

0047374063). 

 Externým spracovateľom poskytujúcich účtovnícke, daňové, právne poradenstvo a služby. 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB 
Účastník berie na vedomie, že v súvislosti s právnymi základmi spracovania osobných údajov, mu prislúchajú nasledujúce práva: 

 Právo na prístup k osobným údajom, predovšetkým účelu spracovania dotknutých kategórií osobných údajov, dobe 

uloženia a právo podať sťažnosť dozornému úradu. 

 Právo na opravu osobných údajov, vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie závadného stavu a ďalších 

zákonných práv k týmto údajom. 

 Právo na výmaz, pokiaľ tomu nebráni iný právny titul. 

 Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. 

 Právo na prenosnosť osobných údajov. 

 Právo vzniesť námietku. 

PREHLÁSENIE O ZABEZPEČENÍ SPRACOVANIA 

Poskytovateľ  prehlasuje,  že  pri  zhora  popísanom spracovaní  údajov  a   vyplývajúcich   účelov   spracúvania  osobných  

údajov s prihliadnutím k stavu techniky a vynaloženým nákladom na prevedenie povahy, rozsahu a účelom zaviedol v dobe 

určenia prostriedkov pre spracovanie a v dobe spracovania, vhodné technické a organizačné opatrenia pre ochranu osobných 

údajov pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. 
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