KANCELÁRIA ÚSTAVNÉHO SÚDU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Hlavná 110, 042 65 Košice 1

P. O. Box E - 35

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre účastníkov podujatí
v súlade s ustanovením čl. 13 a 14 Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)
Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou,
preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.
Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné, alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek
pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na gdpr@ustavnysud.sk.
Kto spracúva Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva Kancelária Ústavného súdu SR, Hlavná 110, 042 65 Košice, IČO
319 470 00 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie, môžete kedykoľvek
kontaktovať elektronicky na adrese gdpr@ustavnysud.sk alebo písomne na adrese: Zodpovedná osoba, Kancelária
Ústavného súdu SR, Hlavná 110, 042 65 Košice.
Aké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?
Spravidla o Vás spracúvame bežné kategórie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli vyplnením registračného
formulára, alebo sme údaje získali od inej osoby, ktorá na Vás na podujatie prihlásila. Jedná sa najmä o Vaše meno,
priezvisko, titul, funkciu, názov inštitúcie, telefonický kontakt, emailový kontakt, informácia, či sa zúčastníte na
podujatí, prípadne či budete prednášať príspevok. Ďalej o Vás môžeme spracúvať Vašu podobizeň zachytenú na
fotografiách alebo videozáznamoch, ktoré budú na podujatí vyhotovované. Prevádzkovateľ pri zverejňovaní fotografií a
záznamov dbá, aby neprimerane nezasahoval do Vašich práv a slobôd.
Prevádzkovateľ o Vás nespracúva osobné údaje, ktoré sú považované za osobitnú kategóriu osobných údajov.
Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:
a)
-

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR):
na účel Vašej identifikácie pri uzatvorení, plnení a ukončení zmluvy,
na účel plnenia zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, konkrétne na
zabezpečenie účasti na organizovanom podujatí vrátane internej administrácie Vašej prihlášky.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie Vašej účasti na požadovanom podujatí; v prípade
neposkytnutia Vašich vyššie uvedených osobných údajov nebude možné zabezpečiť Vašu účasť na podujatí.
b)
-

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR), a to:
pri plnení povinností súvisiacich s riešením inšpekcií a žiadostí orgánov verejnej moci,
na účely správy registratúry, pokiaľ sú Vaše údaje súčasťou registratúrnych záznamov,
pri plnení povinností Prevádzkovateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia a protipožiarnej ochrany,
pri plnení povinností na ochranu utajovaných skutočností, kde sú priestory Prevádzkovateľa monitorované
kamerovým systémom a kontrolou vstupov,
pri plnení povinností súvisiacich so spracovávaním a odpovedaním na žiadosti a sťažnosti dotknutých osôb.

Ako dotknutá osoba ste povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v
súvislosti s plnením zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.
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c)
-

-

-

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, prípadne tretej strany (článok 6 ods. 1
písm. f) GDPR), a to:
propagácia Prevádzkovateľa a jeho činnosti, kde Vaše osobné údaje, vrátane fotografi môžeme spracúvať aj
zverejňovaním na našej webovej stránke kde našim oprávneným záujmom je prezentovať a informovať o svojich
aktivitách,
je v oprávnenom záujme Prevádzkovateľa viesť databázu klientov, vrátane informácií o dotknutých osobách, ktoré
sa zúčastnili podujatí v minulosti. Databáza klientov a účastníkov podujatí nám pomáha efektívnejšie reagovať na
Vaše požiadavky a pripravovať pre Vás aktivity cielene, s ohľadom na Vaše preferencie,
na účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov Prevádzkovateľa súvisiacich so
zmluvou,
v prípade potreby internej administrácie informácií súvisiacich so zmluvným vzťahom,
dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, implementácie a udržiavania technických a
organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávnenému prístupu k
systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení, kde oprávneným
záujmom Prevádzkovateľa je predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, zabezpečenie
požadovanej úrovne bezpečnosti osobných údajov a predchádzanie bezpečnostným incidentom.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie
namietať; v takom prípade môžeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, len ak preukážeme existenciu
nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú
tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?
Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných
údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Vaše údaje môžu byť poskytnuté iným príjemcom, nakoľko Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše
osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva
z osobitných predpisov, prípadne iným spoločnostiam – sprostredkovateľom, ktorý Prevádzkovateľovi poskytujú služby
a s ktorými má uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?
Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.
Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tieto účely spracúvané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa a len po dobu
nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Vaše osobné údaje spracúvame prevažne po dobu existencie a prípravy
podujatí. V prípade organizovaných konferencií je doba uchovávania záznamov podľa registratúrneho plánu stanovená
na 10 rokov od podujatia.
Vaše osobné údaje sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami Prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše
osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané
na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v
dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s
bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.
Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?
Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte
ako dotknutá osoba právo:
a) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, teda právo na poskytnutie kópie dokumentu, v ktorom sú obsiahnuté
Vaše osobné údaje, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo
väčšie prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob
ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté
elektronicky, ak to bude technicky možné;
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b) žiadať opravu Vašich osobných údajov, prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a
aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné,
neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo
doplnili;
c) žiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme od Vás získali, už
viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu
všetkých relevantných okolností, nakoľko môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme
môcť Vašej žiadosti vyhovieť;
d) alebo požadovať obmedzenie spracúvania, avšak výlučne v prípadoch, v ktorých to pripúšťajú všeobecne záväzné
právne predpisy, ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo
keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať;
e) na prenosnosť osobných údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov,
ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka iba osobných údajov,
ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste;
Svoje práva dotknutej osoby si môžete uplatniť písomne zaslaním žiadosti na adresu Hlavná 110, 042 65 Košice alebo
elektronicky, zaslaním žiadosti na: gdpr@ustavnysud.sk.
Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo v
mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

v. 1/2022

