Informácia dotknutej osobe k poskytovaniu osobných údajov
Vymedzenie pojmov
Prevádzkovateľ / poskytovateľ služby sú Rada pre reklamu, občianske združenie so sídlom Šustekova
51, 851 04 Bratislava, IČO: 317 53 124, zapísané v registri občianskych združení vedenom MV SR pod
číslom spisu: VVS/1-900/90-10580-5, ktoré koná v rámci predmetu svojej činnosti uvedenej
v Stanovách združenia čl. VII, písm. c) – „vykonáva osvetovú a vzdelávaciu činnosť“
a
Klub reklamných agentúr Slovenskej republiky, občianske združenie so sídlom, Šustekova 51, 851 04
Bratislava, IČO: 31745474 zapísané v registri občianskych združení vedenom MV SR pod číslom spisu
VVS/1-900/90-7636-4
Záujemca / účastník workshopu (poskytovateľ osobných údajov) je fyzická osoba, fyzická osoba
podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá sa vyplnením a zaslaním registračného formuláru na web
stránke www.ranajkysreklamou.sk zaregistrovala k účasti na workshope „Raňajky s reklamou“.
Služba je vzdelávací workshop
www.ranajkysreklamou.sk .
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Vyplnením registračného formuláru, ktorý je umiestnený na web stránke
www.ranajkysreklamou.sk a jeho odoslaním Záujemca poskytuje podľa § 10 ods. 3 písm. g)
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení Prevádzkovateľovi osobné
údaje v rozsahu: meno, priezvisko (event. názov spoločnosti), adresa, e-mailová adresa za
účelom vykonania platnej registrácie na podujatie a zúčtovania platieb a k nevyhnutnej
komunikácii medzi Prevádzkovateľom a Záujemcom.
Prevádzkovateľ nevydá údaje Záujemcu tretím osobám. Prevádzkovateľ postupuje pri
zaobchádzaní s osobnými údajmi Záujemcu v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane
osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len
v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného
konania, ochrana práv spotrebiteľa). Záujemca berie na vedomie, že je povinný svoje osobné
údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať
Prevádzkovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.
Osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi.
Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v
tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Záujemca potvrdzuje, že poskytnuté
osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
Prevádzkovateľ má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona
o ochrane osobných údajov.
Záujemca prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Záujemca prehlasuje, že si je
vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie
mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
Záujemca berie na vedomie, že má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa
vyžadovať skutočnosti uvedené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Žiadateľ má právo
vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov
v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri
vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom
spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osobyv §
28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov.

