Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov
spracovateľských operácií Stredoslovenského osvetového strediska
V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“)
je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa
spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a
kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je prevádzkovateľ povinný
sprístupniť aj ďalšie údaje.
Prevádzkovateľ: Stredoslovenské osvetové stredisko
Adresa: Dolná 35, 975 25 Banská Bystrica
IČO: 359 871 38
Kontakt:
tel. 048/41 251 22
e- mail: ekonom@sosbb.sk
Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov SR:
Adresa:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220
Podateľna:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34
Hovorca:
mobil: 0910 985 794, e-mail: hovorca@pdp.gov.sk
E-mail:
a)všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám využite on-line formulár.
e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany
osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že
ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

Poučenie o právach dotknutých osôb
Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého
a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby, že majú:

-

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa ich osoby
a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
právo namietať proti spracúvaniu,
právo na prenosnosť údajov,
právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania
založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od
dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných
zdrojov,
právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
účel spracúvania,
kategórie dotknutých osobných údajov,
príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
ak je možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo, ak to nie je možné,
kritériá na jej určenie,
existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa
dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať
proti takémuto spracúvaniu,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide
o ich zdroj.

Zverejňovanie fotografií a videozáznamov:
SOS je príspevkovou organizáciou BBSK so zameraním na uchovávanie, rozvoj a prezentáciu
kultúrnych hodnôt. Svojimi aktivitami vytvára priestor pre rozvoj kultúry a jej dostupnosti pre širokú
verejnosť.
Z tohto dôvodu má SOS oprávnený záujem (v zmysle platnej právnej ochrany osobných údajov)
z podujatí, ktoré organizuje, vyhotovovať obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam. Takto
vyhotovený záznam môže byť použitý na účely propagácie SOS ako aj príslušného podujatia.
V tejto súvislosti upozorňujeme návštevníkov, že počas ich účasti na podujatiach organizovaných
SOS a tiež bezprostredne pred alebo po podujatí, môže dôjsť k zachyteniu ich podobizne. V prípade
potreby uplatniť svoje práva súvisiace s ochranou osobných údajov, je potrebné sa obrátiť na
horeuvedený kontakt prevádzkovateľa.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pre zamestnancov
Stredoslovenské osvetové stredisko, IČO: 35987138, so sídlom Dolná 35, 97401 Banská Bystrica,
príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja,
dôkladne dbá na ochranu súkromia zamestnancov aj iných fyzických osôb, ktorých osobné údaje
spracúva v súvislosti so svojou činnosťou. Osobné údaje zamestnancov sú spracúvané plne v
súlade s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej len „nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Účelom tohto dokumentu je informovať zamestnancov o tom, na aký účel sa osobné údaje
spracúvajú, komu môžu byť osobné údaje sprístupnené, aké sú lehoty na ich uchovávanie, aké sú
práva zamestnancov pri spracovaní osobných údajov a o existencii profilovania a
automatizovaného rozhodovania. Tento dokument je dostupný na internetovej stránke:
Stredoslovenské osvetové stredisko - www.sosbb.sk a tlačená verzia je dostupná v priestoroch
organizácie.

1.

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov zamestnancov je Stredoslovenské osvetové stredisko. Na
Stredoslovenské osvetové stredisko sa môžete obrátiť na telefonickej linke 048/412 5122, e-mailom
na adresu ekonom@sosbb.sk, alebo osobne v sídle, či na korešpondenčnej adrese organizácie:
Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 35, 97401 Banská Bystrica.

2.

SPÔSOB SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame nasledujúco:
2.1 na účel plnenia zákonných povinností súvisiacich s pracovným pomerom, alebo
obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru)

2.1.1

právny základ je plnenie povinností nasledujúcich zákonov:

-

-

2.1.2

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,zákon č.
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov,zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších
predpisov,

-

zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,

-

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,

-

zákon č. 395/2002 Z . z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších prepisov;

príjemcovia vašich osobných údajov sú:

2.1.3

-

dodávateľ archívnych služieb,

-

orgány verejnej moci;

lehoty uchovávania osobných údajov:

-

vaše osobné údaje súvisiace s pracovným pomerom uchovávame počas doby
trvania zamestnaneckého pomeru a ďalej na obdobie, ktoré je požadované
právnymi predpismi:
doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 395/2002 Z . z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve ako aj zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov;

2.1.4

cezhraničný prenos osobných údajov:

2.1.5

profilovanie a automatizované spracúvanie vašich osobných údajov:

-

3.

pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov;
pri spracúvaní neprichádza k profilovaniu ani automatizovanému spracúvaniu.

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou
samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:
3.1 Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho
zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, účely
spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov
osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín,
dobauchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet vašich práv,
možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných
údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
3.2 Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na
prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch
alebo kategóriách príjemcov, o dobe uchovávania osobných údajov, informácie o vašich právach, o
práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov,
informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky
v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo
na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
3.3 Právo na opravu
Spracúvame vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska?
Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.
3.4 Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn
vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené
podmienky, pretože napríklad Stredoslovenské osvetové stredisko môže mať povinnosť, či oprávnený
záujem, ak prevažuje nad vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

3.5 Právo na obmedzenie spracúvania
Ak si prajete, aby sme vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody
alebo osobné údaje zablokovali, máte právo a obmedzenie spracúvania.
3.6 Právo na prenosnosť údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti,
odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne
zákonné ani iné významné prekážky, vami určenému subjektu.
3.7 Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v
rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi,
obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého
nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému
rozhodovaniu, ak k takémuto rozhodovaniu prichádza.
3.8 Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
S vaším podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť
na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové
stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
Jednotlivé práva môžete uplatniť v Stredoslovenskom osvetovom stredisku a to zavolaním na
telefonickú linku 048/512 51 22 a objasnením vašej požiadavky, e-mailom na adresu
ekonom@sosbb.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese organizácie: Stredoslovenské
osvetové stredisko, Dolná 35, 974 01 Banská Bystrica.
Všetky oznámenia a vyjadrenia k vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola
žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si
účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím
požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií
spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok
za administratívne náklady.
Vyjadrenie a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme najneskôr do jedného
mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť
o dva mesiace. O predĺžení lehoty, vrátane uvedenia dôvodu, vás budeme informovať.
V Banskej Bystrici: 25. 5. 2018

