Fotografie a kamerové záznamy z akcií a podujatí
poučenie k spracúvaniu osobných údajov

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 / 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len „Nariadenie GDPR“)

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno

Diera do sveta

Sídlo:

A.Bernoláka 42/11
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO:

42385776

Kontaktné údaje
mail:

Jano.pole@gmail.com

tel.:

: 0949505458

Osobné údaje účastníkov našich akcií a podujatí môžu byť spracúvané formou vytvárania obrazových
(fotografia) alebo obrazovo - zvukových záznamov (kamera), ktoré vyhotovujeme za účelom:


informovania o našej činnosti a aktivitách (vyhotovené záznamy sú sprístupňované verejnosti)



umeleckej fotografie (vyhotovené diela sú verejne vystavované a sprístupňované verejnosti)



archivačné účely

Osobné údaje sú spracúvané



bez Vášho súhlasu (akcie a podujatia pre verejnosť alebo členov občianskeho združenia),
na základe súhlasu zákonného / povereného zástupcu dieťaťa (akcie a podujatia pre deti – napr.
pravidelné tvorivé dielne).

Poskytnutie osobných údajov je za každých okolností dobrovoľné - pokiaľ je to v konkrétnom prípade
možné, máte právo odmietnuť ich poskytnutie (takáto možnosť nebude daná napr. pri zaznamenávaní davu
alebo priestorových záberov z akcií pre verejnosť).
Odmietnutie poskytnutia osobných údajov nemá z Vášho pohľadu žiadne právne ani faktické následky.
V súvislosti s vyhotovovaním záznamov na základe vopred udeleného súhlasu (akcie a podujatia pre deti)
upozorňujeme na Vaše právo kedykoľvek odvolať poskytnutý súhlas (odvolanie nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov pred odvolaním).
Právny základ spracúvania osobných údajov je daný našim oprávneným záujmom podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia GDPR, licenciou na spracúvanie pre umelecké účely podľa § 78 ods. 1 zákona č. 18 / 2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a súhlasom so spracúvaním osobných údajov podľa článku 7 Nariadenia GDPR
(akcie a podujatia pre deti).
Osobné údaje uchovávame po dobu, po ktorú uchovávanie slúži archivačným, informačným a / alebo
umeleckým účelom. Záznamy z našich akcií a podujatí archivujeme (a to aj pre informačné a umelecké
účely) po dobu existencie nášho občianskeho združenia. Pre účely archivácie využívame dátové úložiská

prístupné verejnosti prostredníctvom webovej stránky občianskeho združenia a sociálnych sietí Facebook,
Instagram, Flickr, Twitter a pod. Záznamy sú uložené ne servroch prevádzkovateľov týchto internetových
služieb, a to v súlade s pravidlami GDPR a dohodou EU-US Privacy Shield. Ďalšie informácie o EU-US Privacy
Shield sú dostupné na webstránke Európskej komisie. Vyhotovené záznamy sú sprístupňované verejnosti
prostredníctvom internetu.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov (pod podmienkou, že máme okrem záznamu k dispozícií aj
doplňujúce údaje, na základe ktorých sme schopní vykonať Vašu individuálnu identifikáciu) máte právo:
1.)

získať od nás potvrdenie o spracúvaní Vašich osobných údajov, a to spoločne s informáciami o
účele spracúvania, kategórii osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných
údajov, predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, práve na vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania osobných údajov, existencii práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov a práva
na prenosnosť, existencii práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu
na ochranu osobných údajov, informáciami o zdroji spracúvaných osobných údajov
a informáciami o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania;

2.)

na to, aby sme Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu opravili (ak sú nesprávne) alebo doplnili
(ak sú neúplne);

3.)

na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak: (i) už nie sú potrebné na
účel, pre ktorý sme ich získali / spracúvali; (ii) namietate spracúvanie podľa bodu 6 nižšie,
pričom na našej strane neprevažujú žiadne oprávnené dôvody alebo záujmy; (iii) ich spracúvame
nezákonne; (iv) sme povinní uskutočniť výmaz v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych
noriem; (v) odvoláte súhlas so spracúvaním, pričom neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie
spracúvanie (týka sa len akcií a podujatí pre deti)

4.)

na obmedzenie spracúvania, ak: (i) napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas
obdobia umožňujúceho overiť správnosť, (ii) je spracúvanie nezákonné, pričom namietate
vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiadate „len“ obmedzenie ich použitia; (iii) už
nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebujete ich Vy v súvislosti s
uplatňovaním alebo obhajovaním právnych nárokov; (iv) namietate spracúvanie osobných údajov
podľa bodu 6 nižšie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy / dôvody prevažujú nad Vašimi
právami, záujmami a slobodami;

5.)

získať poskytnuté osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom
a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (v prípade
ak je právnym základom spracúvania udelenie súhlasu – t. j. akcie a podujatia pre deti). Uplatnenie
práva na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ďalej právo kedykoľvek:
6.)

namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V takomto
prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme oprávnený záujem,
ktorý prevažuje nad Vašimi právami, záujmami a slobodami alebo, pokiaľ nepreukážeme dôvody na
preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právneho nároku;

7.)

podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
podľa § 100 zákona č. 18 / 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
V prípade akéhokoľvek problému so zaznamenaním Vašich osobných údajov (vrátane situácie, keď si
neprajete byť zachytený na zázname) nás prosím kontaktujte e-mailom na: jano.pole@gmail.com

