
Informácia o spracúvaní osobných údajov počas akcie/podujatia 

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“). 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi 

zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie 

o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. 

Identifikačné a kontaktné údaje 

Spoločnými prevádzkovateľmi spracúvajúcimi Vaše osobné údaje sú spoločnosti: BRANTNER Slovakia s. r. o., 

IČO: 31698336, Brantner Fatra, s. r. o., IČO: 31578861, Brantner Nova, s. r. o., IČO: 31659641, Brantner Nové 

Zámky, s. r. o., IČO: 31440291, Brantner Poprad, s. r. o., IČO: 36444618, Brantner Gemer, s. r. o., IČO: 36021211, 

Brantner Tornaľa, s. r. o., IČO: 48211010, Brantner Kolta, s. r. o., IČO: 31422624, Brantner Lučenec, s. r. o., IČO: 

31595766, Brantner Altgas, s. r. o., IČO: 36334081, Drevo-Rec Recycling, s. r. o., IČO: 46386602, Brantner Eko, 

s. r. o., IČO: 51240998, KB Paper, s. r. o., IČO: 36557650 (ďalej len „prevádzkovatelia“). 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: email: 

dpo8@proenergy.sk. 

Všeobecný popis 

Môžeme spracúvať vaše fotografie, videozáznamy, a ďalšie informácie o vás len v takom rozsahu a takým 

spôsobom, ako ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov. V prípade, ak sme vyhodnotili že súhlas 

nie je potrebný (nadbytočný, s vyvinutím neprimeraného úsilia a pod.) v rámci daného účelu, napríklad ste sa 

zúčastnili, alebo sa budete zúčastňovať na akciách/ podujatiach organizovaných prevádzkovateľom pre široký 

okruh osôb, môžeme vyhotovovať a spracúvať fotografie, alebo iné záznamy v rámci nášho oprávneného 

záujmu. Tieto získané údaje môžeme používať pre potreby pozitívnej propagácie, na dokumentačné a 

prezentačné účely aktivít prevádzkovateľa. Je totiž v našom záujme dokumentovať aktivity prevádzkovateľa a 

prezentovať/propagovať ich v rámci budovania dobrých interných vzťahov, ako aj externých vzťahov smerom 

k prevádzkovateľovi a zachovávať naše dobré meno. V prípade, ak nechcete aby vaše fotografie, 

videozáznamy, alebo iné súvisiace údaje boli používané na dokumentačné, prezentačné/propagačné účely, 

môžete uplatniť svoje práva (namietať spracúvanie, alebo odvolať súhlas) prostredníctvom kontaktov 

uvedených v úvode tejto informácie. 

Podrobnosti spracúvania osobných údajov 

 

1 Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania 

  Účelom spracúvania osobných údajov je: 

  pozitívna propagácia aktivít prevádzkovateľov na dokumentačné, a prezentačné účely (najmä 

spracúvanie identifikačných údajov, fotografií, iných video/audiozáznamov s osobnými údajmi). 

  Osobné údaje sa spracúvajú na základe: 

  (1) čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR: súhlas dotknutej osoby, 

(2) čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: oprávnený záujem. 

2 Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb 

  Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame: 

  iné fyzické osoby. 

  Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame: 

  Osobné údaje - titul, meno, priezvisko, fotografie, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy. 

3 Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom 

  Kategória príjemcov Identifikácia príjemcov 
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  (1) Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany 

ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon 

verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.: 

-iný právny predpis 

(2) Sprostredkovateľ na základe zmluvy (čl.28 nariadenia GDPR) 

(3) Iný prevádzkovateľ, ak ste udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) 

nariadenia GDPR) 

(4) Zmluvný partner, v rámci plnenia zmluvy medzi vami a 

prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR) 

(5) iná strana na základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) 

nariadenia GDPR) 

(1) iný oprávnený subjekt,  

4 Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii 

  Prenos do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje. 

5 Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané 

  Priamo dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) zúčastňovaním sa fotografovania/videonatáčania, 

prípadne akcie/podujatia, ktorá sa dokumentuje. 

6 Doba uchovávania osobných údajov 

  Po skončení účelu (10 rokov), neplatí pre dokumenty/záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou v 

zmysle zákona o archívoch a registratúrach. 

7 Profilovanie 

  Neuskutočňuje sa. 

8 Povinnosť poskytnutia osobných údajov 
 

Dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) poskytuje svoje údaje dobrovoľne, poskytnutie nie je 

zákonnou/ zmluvnou požiadavkou. Je v záujme prevádzkovateľov spracúvať osobné údaje na základe 

dobrovoľného súhlasu, pokiaľ sa však získanie súhlasu z objektívnych príčin javí ako nemožné (alebo 

neprimerané), spracúvanie môžu prevádzkovatelia 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. 

 

Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľov prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej 

spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania 

osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného 

individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať 

návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje na 

základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných 

údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na 

súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: 

oou.slovakia@brantner.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa BRANTNER Slovakia, s.r.o..  

 

 


