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Informácie o spracúvaní osobných údajov pre užívateľov sociálnych médií
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 „Kancelária“ alebo „Prevádzkovateľ“), ktorá má vytvorené profily na platformách sociálnych
sietí ako Facebook, Twitter, YouTube (ďalej aj „stránka(y) sociálnych médií“; v prípade rozdielov alebo odchýlok
„YouTube kanál“, „facebooková stránka“ alebo „tweeter“). Tieto stránky sociálnych médií používame na kontaktovanie
používateľov sociálnych sietí a pravidelné zdieľanie obsahu.
Prevádzkovatelia týchto stránok sociálnych médií: spoločnosť Google so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin
4, Írsko (ďalej len „Google“), Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin
2, DO2 AX07 Írsko (ďalej len „Twitter“) a Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko (ďalej
len „Meta“) môžu pomocou súborov cookie a podobných technológií zaznamenať Vaše správanie pri ich používaní. Ak
používate sociálne siete, typ, rozsah a účely spracovania údajov na sociálnych sieťach sú primárne určené
prevádzkovateľmi sociálnych sietí. Keď prechádzate našimi stránkami sociálnych médií, môžeme si zobraziť všeobecné
štatistiky záujmov a demografické charakteristiky.
Pri správe profilov na stránkach sociálnych médií v zásade platí, že Prevádzkovateľ je voči prevádzkovateľom stránok
sociálnych médií v postavení samostatného prevádzkovateľa a prevádzkovateľ stránok sociálnych médií v postavení
sprostredkovateľa prevádzkovateľa, v prípade spracúvania údajov prevádzkovateľom stránok sociálnych médií na
vlastné účely je tento v postavení samostatného prevádzkovateľa. Pri získavaní štatistických údajov je Prevádzkovateľ
spoločným prevádzkovateľom s prevádzkovateľom stránok sociálnych médií.
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 napr. používateľské meno, aby sme mohli prevádzkovať
stránky sociálnych médií. Ako používateľov našich stránok sociálnych médií Vás môžeme eventuálne identifikovať a
zobraziť si Váš profil a zdieľané informácie v závislosti na nastavení viditeľnosti profilu, napr. keď na našich stránkach
sociálnych médií uverejňujete, zdieľate alebo tzv. lajkujete a tweetujete príspevky.
Ďalej spracúvame údaje, ktoré nám ako administrátorovi stránok sociálnych médií poskytujú ich poskytovatelia. Ide
najmä o štatistické údaje o používaní našej facebookovej stránky, tweetru a YouTube kanála. Sú to súhrnné štatistické
údaje, ktoré sa vytvárajú na základe určitých udalostí zaznamenaných servermi spoločností Google, Meta a Twitter pri
interakcii ľudí so stránkami a s nimi spojeným obsahom. Na ich vytváranie a zobrazenie nemáme ako administrátor
týchto stránok či účtov žiaden vplyv a dostávame ich v súhrnnej podobe. Dohody, ktoré sme s prevádzkovateľmi
uzavreli nájdete tu:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://twitter.com/en/tos
https://www.youtube.com/t/terms
Nespracúvame osobné údaje, ktoré sú považované za osobitnú kategóriu osobných údajov.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťami Meta (Facebook), Twitter a Google
Spoločnosti Meta, Twitter a Google podľa našich informácií spracúvajú údaje používateľov najmä kvôli sprístupneniu
služieb, za účelom reklamy (analýza, meranie, zostavenie personalizovanej reklamy), za účelom prieskumu trhu, na
podporu ochrany, integrity a bezpečnosti, na komunikáciu s užívateľmi, na výskum a inovácie pre sociálne účely ako aj
na personalizáciu a zlepšenie produktov.
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Bližšie informácie o spracovaní údajov nájdete v príslušných vyhláseniach o ochrane údajov, ktoré nájdete na týchto
odkazoch:
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
https://twitter.com/en/privacy
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube
Kvôli ukladaniu a ďalšiemu spracovaniu týchto informácií používa Meta a Google takzvané cookies. Sú to textové
súbory, ktoré sa ukladajú v koncových zariadeniach používateľov. Ak má používateľ profil na stránkach sociálnych
médií a je prihlásený, môžu sa cookies ukladať a analyzovať aj v iných zariadeniach. Bližšie informácie o používaní
cookies spoločnosťou Meta, Twitter a Google a o ich deaktivácii nájdete v informáciách používania cookies:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
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 účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, prípadne tretej strany (článok 6 ods. 1
písm. f) GDPR), ktorými sú:
správa užívateľského profilu na stránkach sociálnych médií za účelom zvýšenia povedomia o činnosti
Ústavného súdu a Kancelárie,
zverejňovanie fotografií, videí, záznamov na stránkach sociálnych médií za účelom zvyšovania povedomia
o činnosti Ústavného súdu a Kancelárie,
získavanie štatistických údajov na účel podpory svojej činnosti na stránkach sociálnych médií,
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.
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.
b)
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Kancelárie ako samostatného 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 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.
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. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných
údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru), prenos do tretej krajiny však
môže vykonávať prevádzkovateľ stránok sociálnych médií.
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. Údaje sa uchovávajú do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie
služieb a produktov prevádzkovateľa platformy sociálnej siete, alebo pokiaľ užívateľ neodstráni svoj účet - podľa toho,
čo nastane skôr.
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Upozorňujeme, že poskytovatelia platformy sociálnych médií zhromažďujú a ukladajú Vaše údaje počas Vašej návštevy
našich stránok, ktoré máme vytvorené na ich platforme. To platí aj pre cookies, ktoré tieto spoločnosti používajú na
poskytovanie funkcionalít. Keďže na to nemáme žiaden vplyv, prosíme, dbajte na upozornenia týchto spoločnosti.
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;
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: Zodpovedná osoba, Hlavná 110,
042 65 Košice alebo elektronicky, zaslaním žiadosti na: gdpr@ustavnysud.sk.
Pokiaľ ide o spracúvanie Vašich údajov prostredníctvom nástroja štatistiky stránky, dohodli sme sa s Metou, že
spoločnosť Meta je primárne zodpovedná za poskytovanie informácií o spracúvaní údajov prostredníctvom nástroja
štatistiky stránky a za to, že Vám umožní vykonávať práva dotknutej osoby (napr. právo namietať), na ktoré máte nárok
v súlade s GDPR. Keďže k údajom o používateľoch má kompletný prístup len Meta, Twitter a Google, odporúčame,
aby ste sa pri uplatňovaní svojich práv obrátili/-a priamo na nich.
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.
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