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Informácie o ochrane osobných údajov 
 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 
Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje Dotknutých osôb je ART FOND 
- Stredoeurópsky fond súčasného umenia, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 47 979 
160, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6062/B.  
 
DEFINÍCIA POJMOV 
Nariadenie - nariadenie 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 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
Autorský zákon – zákon č. 185/2018 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 
Zákon – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje spracúvajú. 
Osobné údaje - údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú 
možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe 
jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, 
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. 
Prevádzkovateľ – ART FOND - Stredoeurópsky fond súčasného umenia, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 
811 02 Bratislava, IČO: 47 979 160, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka 
číslo: 6062/B. 
Sprostredkovateľ – každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok 
dojednaných s Prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa Nariadenia a Zákona. 
Spracúvanie osobných údajov - vykonávanie spracovateľských operácií alebo súboru spracovateľských operácií 
s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, 
vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie 
alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie. 
Súhlas Dotknutej osoby - súhlas musí predstavovať slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle. 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť udelený akýmkoľvek spôsobom bez ohľadu na to, či ide o 
písomný, elektronický (napr. označenie políčka), zvukový alebo zvukovo-obrazový súhlas. Odvolanie súhlasu nemá 
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
Banka – 365.bank, a. s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 501/B. 
 
ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutých osôb vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel 
spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie. Prevádzkovateľ spracúva 
osobné údaje Dotknutých osôb na základe nasledovných právnych titulov ustanovených Nariadením a Zákonom:  

• plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo na základe žiadosti Dotknutej osoby, aby sa 
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, 

• splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,  

• ochrana životne dôležitých záujmov Dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, 

• splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, 

• oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo tretej strany s výnimkou prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú 

záujmy alebo práva Dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je Dotknutou osobou 
dieťa, 

• súhlas Dotknutej osoby. 
 

Medzi najčastejšie účely spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom patria: 
 
Účely súvisiace s vnútornou prevádzkou Prevádzkovateľa 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom plnenia zákonných povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov. To sú najmä daňové predpisy, predpisy týkajúce sa vedenia účtovníctva a pod. 
Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely vnútornej prevádzky môže byť aj plnenie zmluvy napr. 
pri zabezpečení personálnych požiadaviek, verejný záujem napr. na účely archivácie vo verejnom záujme, alebo 
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oprávnené záujmy Prevádzkovateľa spočívajúce v ochrane práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa, 
ochrana majetku Prevádzkovateľa, prevencia pred protiprávnym konaním a pod.  
 
Spracúvanie osobných údajov na účely súvisiace s vnútornou prevádzkou Prevádzkovateľa zahŕňa najmä 
nasledovné činnosti Prevádzkovateľa: 

• vedenie evidencie súvisiacej s vnútornou prevádzkou Prevádzkovateľa, vyhotovovanie zápisníc z rokovania 
orgánov Prevádzkovateľa, iné administratívne povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov,  

• príprava zmlúv týkajúcich sa činnosti Prevádzkovateľa, 

• vedenie účtovníctva, 

• plnenie daňových povinností,  

• archivačné činnosti, spracúvanie štatistických údajov,  

• spracúvanie osobných údajov v rámci personálneho zabezpečenia Prevádzkovateľa.  

 
Informovanie verejnosti o aktivitách Prevádzkovateľa 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na podporu a propagáciu svojich činností spolu so spoločným 
prevádzkovateľom, ktorým je Banka. Právnym základom spracúvania v rámci tohto účelu je oprávnený záujem na 
informovaní verejnosti o aktivitách Prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom a inými všeobecne záväznými 
predpismi.  
 
ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený právnymi predpismi, alebo je uvedený v zmluve 
či žiadosti o uzavretie zmluvy s Prevádzkovateľom, alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. 
Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. 
Prevádzkovateľ spracúva predovšetkým nasledujúce kategórie osobných údajov: 

• Identifikačné a kontaktné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, 
korešpondenčná adresa, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu 
totožnosti, platnosť dokladu totožnosti, telefónne číslo emailová adresa, údaje o bankovom spojení. V prípade 
fyzickej osoby - podnikateľa aj adresu miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra alebo 
inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, kontaktné telefónne 
číslo a emailová adresa; 

• Sociálno-demografické údaje: vek, vzdelanie alebo kvalifikácia. 
 
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM „COOKIES“ 
Za účelom používania našich webových stránok používame "cookies". Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú 
informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy. Cookies sú uložené na 
pevnom disku počítača a nespôsobia tam žiadne škody. Cookies na našich webových stránkach neobsahujú žiadne 
osobné údaje. Ušetria Vám opätovné zadávanie údajov. Zaznamenávame tiež celkový počet návštevníkov našich 
webových stránok v agregovanej forme bez osobných údajov, čo nám umožňuje aktualizovať a zlepšovať naše 
stránky. Ak si používanie cookies neželáte, môžete svoj počítač nastaviť tak, aby vás upozornil alebo aby odmietol 
všetky cookies prostredníctvom prehliadača. Pri návšteve našich webových stránok sa automaticky ukladajú 
informácie, ktoré neposkytujú žiadne väzby na Vašu osobu, webové stránky, ktoré ste predtým navštívili, informácie, 
ktoré ste otvorili na našej webovej stránke a pod. Zhromažďovanie a vyhodnocovanie týchto informácií prebieha 
anonymne. Tieto informácie neposkytujeme ďalej tretím osobám, iba ak v anonymizovanej forme. 
 
POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM 
Osobné údaje Dotknutých osôb budú sprístupnené alebo poskytnuté tretím osobám, len ak tak umožňuje:  

• Nariadenie,  

• Zákon,  

• iný všeobecne záväzný právny predpis, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo 
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,  

• ak je sprístupnenie alebo poskytnutie zmluvne dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou,  

• Dotknutá osoba na takéto konanie poskytla súhlas,  

• ak je sprístupnenie alebo poskytnutie nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Dotknutou osobou alebo  

• existuje na takéto poskytnutie iný právny základ. 
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POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV INÝM OSOBÁM 
Príjemcovia a Sprostredkovatelia  
 
Prevádzkovateľ využíva pri svojej činnosti aj služby zmluvných partnerov. V niektorých prípadoch dochádza pri tejto 
činnosti k spracúvaniu osobných údajov. Vo všetkých prípadoch Prevádzkovateľ dbá na dôsledný výber zmluvných 
partnerov, posudzuje ich spoľahlivosť a v zmluvnom vzťahu má ošetrené pravidlá ochrany osobných údajov. 
V súlade so zákonom pri výbere sprostredkovateľa Prevádzkovateľ zisťuje jeho odbornú, technickú, organizačnú a 
personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov v plnom rozsahu 
opatreniami podľa čl. 28 Nariadenia a § 39 Zákona. Subjekty, ktoré vykonávajú v mene Prevádzkovateľa spracúvanie 
osobných údajov, majú v súlade so zákonom uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. 
 
Medzi sprostredkovateľov a príjemcov Prevádzkovateľa patria: 

• obchodné spoločnosti poskytujúce softvérové vybavenie alebo podporu, 

• obchodné spoločnosti poskytujúce účtovné služby, 

• obchodné spoločnosti poskytujúce marketingové aktivity, 

• obchodné spoločnosti vykonávajúce správu a podporu prevádzky Prevádzkovateľa. 
 
ZVEREJŇOVANIE 
Niektoré osobné údaje Prevádzkovateľ zverejňuje, ak to bolo dohodnuté v zmluve alebo pri registrácii projektu, 
prípadne ak to vyžaduje zákon alebo má na to Prevádzkovateľ iný právny základ: 

• na web stránke Prevádzkovateľa, 

• na webových stránkach, sociálnych sieťach a vnútorných priestoroch Banky a 365.bank, a. s., odštepný 

závod Poštová banka, 

• vo výročných správach,  

• v obchodnom vestníku. 
 

Cieľom je informovať širokú verejnosť o projektoch Prevádzkovateľa. 
 
TRANSFER OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN A SPÔSOB ICH ZABEZPEČENIA 

Žiadne osobné údaje Dotknutých osôb nie sú predmetom prenosu do tretích krajín. Ak je to nevyhnutné, či už 
z prevádzkových alebo technických dôvodov, Prevádzkovateľ dbá na to, aby bol pri spracúvaní osobných údajov 
zaručená rovnaká ochrana osobných údajov, ako v rámci EÚ a boli splnené všetky podmienky Nariadenia pre takéto 
spracúvanie.  
 
RETENČNÉ DOBY A SPÔSOBY ICH URČENIA 
Doba spracúvania a ukladania osobných údajov je ohraničená nevyhnutnosťou ich spracúvania na účel, na ktorý ich 
Prevádzkovateľ získal. Ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu, doba spracúvania je 
stanovená v súhlase. Ak má však  Prevádzkovateľ na spracúvaní osobných oprávnený záujem, napr. spracúvanie 
je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, primeranú 
dobu spracúvania určuje Prevádzkovateľ v závislosti od požiadaviek konkrétneho prípadu s prihliadnutím na ochranu 
práv Dotknutých osôb v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania údajov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na 
právnom základe plnenia zákonnej povinnosti, Prevádzkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje po dobu v nich 
uvedenú. 
 
Ak sa na osobné údaje vzťahuje viac retenčných dôb, údaje sa uchovávajú po dobu trvania najdlhšej z nich. 
 
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY A SPÔSOBY ICH UPLATNENIA 
Medzi práva Dotknutých osôb uvedených v čl. 12 Nariadenia a nasl. patria práva na informáciu o:  

• identifikačných údajoch a kontaktných údajoch Prevádzkovateľa a zástupcu Prevádzkovateľa, ak bol 
poverený,  

• kontaktných údajoch zodpovednej osoby,   

• účeloch spracúvania osobných údajov, na ktoré sú osobné údaje určené,   

• právnom základe spracúvania osobných údajov,  

• oprávnených záujmoch Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné 
na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany,  

• príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ak existujú,   
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• tom, že Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, 
identifikácii tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, existencii alebo neexistencii rozhodnutia 
Európskej komisie o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na 
získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli poskytnuté,  

• dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,  

• práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Dotknutej osoby, práve na 

ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, aj aj 
práva na prenosnosť údajov,    

• ak je spracúvanie založené na súhlase, informáciu o práve kedykoľvek súhlas so spracúvaním odvolať bez 
toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,  

• práve podať sťažnosť na Úrad,  

• tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo 

požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné 
údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,  

• existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne 
Prevádzkovateľ Dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných 
dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu, o práve na to, aby sa na ňu 
nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov 
vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú,  

• inom účele spracúvania a ďalšie relevantné informácie uvedené vyššie, ak má Prevádzkovateľ v úmysle 
ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané,  

• zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby,  

• primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej 
organizácie,  

• povinnosti Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu oznámiť Dotknutej osobe porušenie ochrany osobných 
údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej 
osoby.  

 
Dotknutá osoba si môže voči Prevádzkovateľovi uplatniť nasledujúce práva: 
 
Právo na prístup k údajom 
Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej 
týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným 
údajom a informácie o účeloch spracúvania; kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch a kategóriách 
príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo 
medzinárodné organizácie; ak je to možné, informácie o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, 
ak to nie je možné, kritériách na jej určenie; existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov 
týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti 
takémuto spracúvaniu; o práve podať sťažnosť Úradu; ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek 
dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; a o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, v 
týchto prípadoch poskytne Prevádzkovateľ Dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a 
predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu.   

Ak sa údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, Dotknutá osoba má právo byť informovaná 
aj o primeraných zárukách podľa čl. 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu.  

Dotknutá osoba má tiež právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov. Ak Prevádzkovateľ spracúva v 
súvislosti s Dotknutou osobou veľké množstvo informácií, môže požadovať, aby pred doručením informácií Dotknutá 
osoba upresnila, ktorých informácií alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka. Kópie osobných údajov môžu 
byť poskytované v akejkoľvek bežne používanej elektronickej podobe, pričom na žiadosť Dotknutej osoby 
Prevádzkovateľ odpovedá písomne alebo elektronicky – podľa toho, ako o kópie osobných údajov Dotknutá osoba 
žiada. Za ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať administratívny poplatok v 
zmysle aktuálne platného sadzobníka poplatkov.   

 
Právo na opravu a vymazanie („zabudnutie“) 
Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o opravu nesprávnych osobných údajov, ktorí sa jej týkajú a má 
právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. O tom, 
či sú osobné údaje úplné z pohľadu naplnenia účelov spracúvania však rozhoduje Prevádzkovateľ, preto 
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Prevádzkovateľ nie je povinný doplniť osobné údaje, ak ich nepovažuje za potrebné pre dané účely s poukazom na 
všeobecnú povinnosť spracúvať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu.   

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a 
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:  

• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,  

• Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a súčasne neexistuje iný právny 
základ pre spracúvanie,  

• Dotknutá osoba namieta voči automatizovanému spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania a 

neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,  

• osobné údaje sa spracúvali nezákonne,   

• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva 
členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha,   

• osobné údaje Dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej 

spoločnosti.  
 

Ak to zo žiadosti Dotknutej osoby ani z okolností a kontextu daného prípadu nie je zrejmé na základe akých dôvodov 
má prísť k požadovanému vymazaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ je oprávnený nevyhovieť takejto žiadosti o 
vymazanie. Prevádzkovateľ Dotknutú osobu informuje o dôvodoch nevyhovenia, resp. nekonania, a zároveň môže 
Dotknutú osobu požiadať o doplnenie informácií tým, že poučí v odpovedi Dotknutú osobu o dôvodoch na vymazanie 
osobných údajov. 
 
Právo na obmedzenie spracúvania 
Dotknutá osoba má právo požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú v situáciách 
podľa čl. 18 Nariadenia. Žiadosť o obmedzenie spracúvania sa posudzuje primeraným spôsobom, ako pri 
posudzovaní dôvodov na vymazanie. 
 
Prevádzkovateľ informuje každého príjemcu, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, o oprave osobných údajov, 
vymazaní osobných údajov alebo obmedzení spracúvania osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné 
alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje Dotknutú osobu, ak to 
Dotknutá osoba požaduje. 
 
Právo na prenosnosť údajov 
Dotknutá osoba má právo žiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla 
Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto 
údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za podmienok, že sú tieto údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami, sú 
spracúvané na základe súhlasu alebo zmluvy a ak tieto údaje Prevádzkovateľovi poskytla samotná Dotknutá osoba. 
Prenos sa môže uskutočniť aj priamo, pokiaľ je to technicky možné. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé 
dôsledky na práva a slobody iných.   
 
Právo namietať  
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu 
osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ vykonáva na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri 
výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených 
záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana. Po prijatí žiadosti Prevádzkovateľ vykoná posúdenie, či 
oprávnené záujmy prevažujú nad právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, 
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.   

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na 
automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne 
významne ovplyvňujú.  

 
UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY 
Pri akejkoľvek žiadosti Dotknutej osoby, ktorá si uplatňuje svoje práva, je Prevádzkovateľ povinný v prvom rade 
identifikovať Dotknutú osobu v súlade s čl. 12 Nariadenia. V prípade, že Prevádzkovateľ má pochybnosť o totožnosti 
Dotknutej osoby, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti Dotknutej 
osoby, a to buď prostredníctvom úradne overeného podpisu na písomnej žiadosti Dotknutej osoby alebo overenia 
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osoby v sídle Prevádzkovateľa. Tieto opatrenia na overenie totožnosti Dotknutej osoby je Prevádzkovateľ povinný 
prijať a uplatňovať z dôvodu povinnosti chrániť osobné údaje v zmysle Nariadenia.  
 
Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 

• osobne v mieste sídla Prevádzkovateľa,  

• elektronicky (e-mailom) na e-mailovú adresu artfond.sfsu@gmail.com, 

• písomne na adresu Prevádzkovateľa, 

• u sprostredkovateľa, vyššie uvedenými spôsobmi, pričom sprostredkovateľ je povinný túto žiadosť odovzdať 
prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. 

 
Náležitosti žiadosti 
Žiadosť musí byť podaná jedným z vyššie uvedených spôsobov. Z obsahu žiadosti musí vyplývať, kto ju podáva a 
že si Dotknutá osoba uplatňuje svoje právo.  
 
Všeobecná lehota na vybavenie žiadosti Dotknutej osoby je 1 mesiac odo dňa prijatia žiadosti. Prevádzkovateľ je 
oprávnený rozhodnúť o predĺžení tejto mesačnej lehoty o ďalšie 2 mesiace, pričom zohľadní komplexnosť a celkový 
počet žiadostí, ktoré v danom období Prevádzkovateľ prijal. Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu o predĺžení 
lehoty spolu s dôvodmi jej predĺženia do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Ak Prevádzkovateľ nerozhodne 
o predĺžení lehoty, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca, informuje Dotknutú osobu o opatreniach, ktoré 
prijal na základe žiadosti alebo o prípadných dôvodoch nekonania a zmeškania lehoty a o práve Dotknutej osoby 
obrátiť sa so svojím podaním priamo na Úrad (https://dataprotection.gov.sk/uoou/) alebo uplatniť súdny prostriedok 
nápravy.  
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA  
Za účelom ochrany osobných údajov Dotknutých osôb Prevádzkovateľ implementuje viaceré bezpečnostné 
opatrenia. Tieto opatrenia sú rovnako aplikované na procesy zberu informácií, ich ukladania, spracúvania a likvidácie 
a zameriavajú sa na ochranu osobných údajov Dotknutých osôb pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, 
neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými 
neprípustnými spôsobmi spracúvania. 
 
Bezpečnosť osobných údajov je zabezpečená prijatými technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami, 
ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané s použitím manuálnych, 
ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov, v rámci informačných systémov Prevádzkovateľa a 
informačných systémov používaných v rámci Spoločných prevádzkovateľov, ktoré sú zabezpečené a chránené v 
súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov. 
 
V prípade, ak máte otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, príp. iné otázky týkajúce sa osobných údajov, 
môžete kontaktovať Prevádzkovateľa buď e-mailom na e-mailovú adresu artfond.sfsu@gmail.com alebo písomne 
listom zaslaným na adresu sídla Prevádzkovateľa.   

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

