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2. Zásady spracovania osobných údajov







osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom
osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nie
sú spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný
rozsah spracovávaných osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre
naplnenie stanovených účelov
prijali sme všetky rozumné opatrenia, aby sme spracovávali presné a aktualizované osobné
údaje
osobné údaje uchovávame výhradne po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré s
spracovávané
osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich
ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení pred neoprávneným, či
protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením nebo poškodením.

3. Aké osobné údaje spracovávame
K zberu osobných údajov dochádza na nasledovných webových stránkach: www.fotkyzturnajov.sk.
Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa,
telefónny kontakt, e-mailový kontakt), pričom nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (tzv.
citlivé osobné údaje).
Osobné údaje našich klientov spracúvame iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada
minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ
môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.
4. Na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracovávame





Plnenie zmluvy: predaj tovaru a služieb, fakturácia, elektronická platba, vzájomná
komunikácia
Súťaže
Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa (ulica, PSČ, mesto), telefón, e-mail
Účel: Zapojenie sa do súťaže, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry klientovi ako výhercovi,
prispôsobenie našej ponuky individuálnym potrebám klienta. Pri organizovaní spotrebiteľskej
súťaže spracúvame osobné údaje súťažiacich iba po dobu trvania súťaže. Akonáhle súťaž
skončí, vyhodnotíme výhercov a odovzdáme výhry, osobné údaje všetkých zúčastnených
účastníkov odstránime
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním
svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
Priamy marketing
Osobné údaje: e-mail
Účel: ponuka tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty, informácie o plánovaných
akciách, reklamné a marketingové aktivity, odosielanie noviniek
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov,
keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby,
ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (v zmysle
Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže
považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa)

5. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme
Osobné údaje našich klientov chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím
osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT
infraštruktúru, zasielateľské služby vrátane Slovenskej Pošty, fakturačné webové nástroje, a z tohto
dôvodu sa považujú nielen za „sprostredkovateľa“, ale aj príjemcu v zmysle GDPR.
Osobné údaje našich klientov neprenášame do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie, a uvedené
ani neplánujeme, preto si naši klienti môžu byť istí ochranou osobných údajov, ktoré spracúvame pri našej
činnosti.

6. práva subjektov údajov
Podľa GDPR sú Vaše práva:








Právo subjektu OU byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)
Právo subjektu OU byť zoznámený s údajmi, ktoré správca alebo spracovateľ o subjekte má
(článok 15 GDPR)
Právo subjektu OU vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21
GDPR)
Právo subjektu OU na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)
Právo subjektu OU mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu
(článok 20 GDPR)
Právo subjektu OU žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania
(článok 22 GDPR)
Právo subjektu OU aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia
nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR)

7. v súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať
automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR a že podľa § 21 ods. 2 GDPR
máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho
marketingu. Súčasne Vás informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú
spracovávané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.

