
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Starostlivo si plníme všetky povinnosti pri ochrane Vašich osobných údajov,
ktoré nám ukladá Nariadenie GDPR (Všeobecné Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) o Ochrane Údajov č. 2016/679 z 27. apríla 2016) (ďalej
len „Nariadenie“) a zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len
„ZoOOÚ“). V zmysle týchto predpisov Vám poskytujeme nasledovné
informácie:

1. KOMU POSKYTUJETE VAŠE ÚDAJE?

Občianskemu združeniu ART OF SLOVAKIA, so sídlom: Kopčianska 1226/78, 851
01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika, IČO: 51057921, zapísané v Registri
občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, registrovaného dňa
11.08.2017 pod č. VVS/1-900/90-51731 a Spoločnosti ART OF SLOVAKIA s. r. o., so
sídlom: Kopčianska 1226/78, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika,
IČO: 46571914, zapísaný v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava
I Oddiel: Sro, vložka číslo: 80342/B (ďalej len „prevádzkovateľ“). Ak máte
akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, je možné sa
na nás obrátiť aj prostredníctvom e-mailu juraj.hudak@artofslovakia.com s
uvedením predmetu „GDPR“.
Na základe § 44 Zákona a Článku 37 GDPR prevádzkovateľovi osobných údajov
nevzniká povinnosť určiť Zodpovednú osobu, avšak ochranu osobných údajov
plní prevádzkovateľ s najvyššou odbornou starostlivosťou, a to aj
prostredníctvom pravidelného monitorovania príslušnej legislatívy a
aktualizácie tohto dokumentu.

2. AKÉ ÚDAJE ZBIERAME A PREČO?

Aby sme mohli spolu efektívne komunikovať, potrebujeme poznať vaše
základné kontaktné údaje. Zbierame od Vás a spracovávame preto nasledovné
kontaktné údaje:

● meno a priezvisko – ide o nepovinný údaj na účel uzavretia zmluvy,
● e-mailová adresa – ide o nepovinný údaj na účel uzavretia zmluvy,
● výška daru – ide o povinný údaj na účel uzavretia zmluvy,
● informáciu o spôsobe platby daru – ide o povinný údaj na účel plnenia

zmluvy
● ďalšie platobné údaje, najmä dátum a číslo transakcie, číslo účtu, z

ktorého bola transakcia vykonaná – ide o údaje, ktoré Prevádzkovateľ
získava v priebehu spracúvania transakcie od bánk resp. iných inštitúcií
spracúvajúcich platby kartou a prevody z účtu,

● informáciu o tom, či sa darca oboznámil s pravidlami používania



artofslovakia.com a s pravidlami ochrany osobných údajov – ide o
povinný údaj na účel uzavretia zmluvy,

● ďalšie údaje uvedené v darcovskom formulári – ak nie je vo formulári
uvedené inak, ide o nepovinné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva pre
Príjemcu daru (ďalej len „Príjemca“).

Ak dotknutá osoba vyššie uvedené dotknuté údaje, ktoré sú označené ako
povinné, neposkytne, nemôže dôjsť k uzavretiu zmluvy medzi Darcom a
Príjemcom.

Pri prevádzkovaní služieb ponúkaných na portály www.artofslovakia.com, ako
prevádzkovateľ zhromažďujeme alebo prijímame vaše osobné údaje
niekoľkými rôznymi spôsobmi. Aj keď máte často možnosť rozhodnúť sa, aké
údaje chcete poskytnúť, pre využitie niektorých služieb môžu byť určité
osobné údaje povinné.

Registrácia a nastavenie účtu
Pre používanie služieb musíte poskytnúť platnú e-mailovú adresu a názov
priradený k vášmu účtu, ktorý si môžete vybrať a ktorý reprezentuje vašu
identitu na portáli www.artofslovakia.com. Názov priradený k vášmu účtu sa
verejne zobrazí a je pripojený k vašej aktivite na portáli www.artofslovakia.com.
V závislosti od toho, ktoré služby sa rozhodnete použiť, ďalšie údaje, ako
napríklad názov obchodu, údaje o fakturácii a platbe, vrátane fakturačného
mena, adresy, telefónneho čísla alebo fyzickej poštovej adresy, môžu byť
potrebné, aby sme mohli poskytnúť určitú službu. Tieto údaje nie sú povinné
pre registráciu, ale môžu byť potrebné pre poskytnutie určitých služieb.
Údaje od tretích strán Niektorí členovia alebo návštevníci sa môžu rozhodnúť
pripojiť sa k účtu na portáli www.artofslovakia.com, alebo zaregistrovať účet na
portáli www.artofslovakia.com pomocou externej aplikácie tretej strany,
napríklad facebook.com. Prevádzkovateľ môže dostávať údaje z  týchto
pripojených aplikácií tretích strán. Pripojenie účtu na portáli
www.artofslovakia.com k aplikáciám alebo službám tretích strán je voliteľné.
Ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet s aplikáciou tretej strany, prevádzkovateľ
môže dostať údaje z tejto aplikácie. Tieto údaje môžu byť použité pre ďalšie
poskytnutie služieb.

Komunita
Portál www.artofslovakia.com je trhom aj komunitou zároveň. Ponúkame
preto niekoľko funkcií, ktoré členom umožňujú pripojiť sa a komunikovať vo
verejných priestoroch, ako sú fóra a komentáre. Tieto funkcie nemusíte
používať, ale ak to urobíte, majte na pamäti, že akékoľvek osobné údaje, ktoré
odošlete je možné čítať, zhromažďovať alebo používať inými používateľmi,
alebo ich použiť na odosielanie nevyžiadaných správ .Zodpovedáte za osobné
údaje, ktoré ste uverejnili v komunitných priestoroch.

http://www.artofslovakia.sk


3. NA AKÝ ÚČEL BUDEME POUŽÍVAŤ VAŠE
KONTAKTNÉ ÚDAJE?

Ako Prevádzkovateľ spracúvame Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito
Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie v týchto
Podmienkach ochrany súkromia.

● Prijatie Daru, v prípade, že nám ako fyzická osoba poskytujete Vaše Osobné
údaje pri darovaní prostredníctvom niektorej z metód dostupných na
Portáli alebo iným spôsobom, tak budeme Vaše osobné údaje spracúvať za
účelom vykonania úkonov potrebných na prijatie tohto daru a plnenie
povinností vyplývajúcich z prijatia tohto Daru. Právnym základom pre
spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutnosť
spracovania Vašich osobných údajov na plnenie zmluvy vznikajúcej Vašim
darovaním a vykonanie opatrení pred vznikom tejto zmluvy (právny dôvod
podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR). Vaše údaje budú v prípade
tohto spracovania spracúvané po dobu trvania zmluvy (napr. ak ste sa
rozhodli pre automatické opakované darovania alebo je súčasťou darovacej
zmluvy aj informovanie o využití Vášho daru) a po dobu 4 rokov od
darovania z dôvodu obrany proti Vašim prípadným nárokom. Po dlhšiu
dobu budeme tieto Osobné údaje spracúvať len ak si to budú vyžadovať
osobitné predpisy,

● Odber noviniek („Newsletter“), Vaše Osobné údaje v rozsahu ako nám ich
poskytnete (najmä e-mail) pri prihlásení na odber noviniek budeme
spracúvať za účelom pravidelného zasielania informácii, na ktorých odber
ste sa prihlásili. Právnym základom pre takéto spracúvanie Osobných
údajov je Váš súhlas so s odberom noviniek (právny dôvod podľa čl. 6 ods. 1
písm. a) Nariadenia GDPR). Vaše Osobné údaje budú za týmto účelom
spracúvané po dobu platnosti Vášho súhlasu.

● Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Portálu Vaše Osobné
údaje, vrátane údajov získaných z Vášho používania Portálu
špecifikovaných vyššie, používame aj na účely poskytovania, zlepšovania a
optimalizáciu prevádzky Portálu, na zvýšenie komfortu pri jeho používaní,
na zabezpečenie technickej podpory Portálu, analytického a štatistického
vyhodnotenia používania Portálu a profilovania, zistenia a zabránenia
zneužívania Portálu (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými
incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia
zákonných povinností. Právnym základom pre spracúvanie Osobných
údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej
prevádzky Portálu a optimalizácií jeho funkcionalít (právny dôvod podľa čl.
6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR). Vaše Osobné údaje budú spracúvané po
dobu existencie Portálu. Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť
zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom
zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré funkcie
Portálu však potom nemusia fungovať správne. Môžete tiež odstrániť



súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť
prehliadanie nášho Portálu v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah
údajov ukladaných súbormi cookies. Bližšie informácie o používaní súborov
cookies sa dozviete v našich podmienkach používania súborov cookies
uverejnených na portáli.

● Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy Vaše Osobné údaje v rozsahu
meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie
údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom e-mailu alebo
iným spôsobom spracúvame na účely kontaktovania Vás, ako aj na účely
vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne aby sme vykonali
iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.
Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade
náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb Nadácie (právny dôvod
podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR). Vaše Osobné údaje budú
spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti
alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou
otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.

● Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb
podľa GDPR, Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová
adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám
rozhodnete oznámiť prostredníctvom e-mailom alebo iným spôsobom
spracúvame na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností,
vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa
uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR. Právnym
základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie
našej zákonnej povinnosti (právny dôvod podľa čl. 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia GDPR). Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a
uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

4. DOBA SPRACOVÁVANIA A UCHOVÁVANIE
ÚDAJOV

Všetky osobné údaje, ktoré získame o dotknutej osobe sú spracovávané vždy len
dočasne, na obdobie nevyhnutné na splnenie našich zmluvných, zákonných, či
iných povinností, na dosiahnutie účelu, na ktoré boli osobné údaje poskytnuté
alebo dosiahnutie účelu realizovanej aktivity, činnosti alebo projektu alebo
zabezpečenie povinností podľa príslušných platných právnych predpisov (napr.
uchovávanie údajov pre účtovné účely, daňové/colné účely – vždy na obdobie
vyžadované príslušným predpisom).

Osobné údaje dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva  nasledovne:

● počas obdobia kým odpadnú všetky účely ich spracúvania,



● v prípade údajov získaných dobrovoľne na základe súhlasu dotknutej osoby
po obdobie maximálne 10 rokov, v prípade ak dotknutá osoba neodvolá svoj
súhlas skôr,

● v prípade osobných údajov spracúvaných v súvislosti s uzavretím a plnením
zmluvy, najdlhšie kým uplynú príslušné premlčacie doby (v niektorých
prípadoch je premlčacia doba až 10 rokov odo dňa, kedy sa právo mohlo
uplatniť prvý raz (napríklad právo na náhradu úmyselne spôsobenej škody)),

● v prípade osobných údajov spracúvaných na základe zákonnej povinnosti
na čas stanovený príslušnými právnymi predpismi (napríklad účtovné
záznamy sa uchovávajú najmenej desať (10) rokov),

● v prípade osobných údajov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov, v
lehotách určených podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach v znení neskorších predpisov, spravidla najdlhšie desať (10)
rokov od splnenia zmluvy.

5. SPRACOVATELIA A PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

● Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje a neposkytuje
tretím osobám, ak nižšie nie je uvedené inak, ale na splnenie vyššie
uvedených účelov spracúvania ich môže v nevyhnutnom rozsahu
poskytnúť poskytovateľom služieb nevyhnutne potrebných na
bezproblémové fungovanie Prevádzkovateľa a jeho darcovského systému.
Osobné údaje sú poskytované len v nevyhnutnej miere a vždy pri
zachovaní rovnakej miery mlčanlivosti príjemcu údajov, t.j. napr.
príslušného povereného pracovníka, osoby, ktorá bola poverená vykonaním
jednotlivých úkonov účtovného alebo iného obdobného profesionálneho
poradenstva, audítora, technického špecialitu alebo iného dodávateľa
osobitných služieb (napr. poskytovateľa IT služieb a pod.), a to vždy v súlade
s príslušnými predpismi (t.j. predovšetkým Všeobecného nariadenia, v
zmysle ktorého uzatvárame osobitné zmluvy s takýmito
sprostredkovateľmi).

● S osobami, ktoré sú voči nám v postavení Sprostredkovateľa uzatvárame v
súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia
spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene Nadácie.
Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito
Podmienkami ochrany súkromia.

● Prevádzkovateľ môže osobné údaje dotknutých osôb na účel ochrany
svojich oprávnených údajov poskytnúť príslušnej tretej osobe, ktorá je
zaviazaná povinnosťou mlčanlivosti, napríklad svojmu právnemu
zástupcovi.

● Prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutých osôb od týchto
dotknutých osôb, v osobitných prípadoch od Príjemcu alebo iných osôb,
vždy však v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov,
Všeobecným nariadením a príslušnými právnymi predpismi.



● Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných
členských štátov Európskej únii. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané
krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená
Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných
údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných
údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné
európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov

6. ZÁKONNÝM DÔVODOM SPRACOVANIA
OSOBNÝCH ÚDAJOV JE:

● plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b)
Zákona,

● oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu
(najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1
písm. f) Zákona,

● Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu
(najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1
písm. a) Zákona.

7. POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH PRI
SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás
dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:
a) Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje,
ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným
údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných
údajov (vymedzené v Článku 15 GDPR). Za týmto účelom je možné nás
kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v
bode 1.
b) Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných
údajov (v zmysle Článku 16 GDPR). Za týmto účelom je možné nás kontaktovať
kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v uvedených v
bode 1.
c) Právo na vymazanie osobných údajov
Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v



prípade, ak:
● osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak

spracúvali;
● odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak

neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
● namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na

spracúvanie;
● osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
● osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa

práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
● osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej

spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.
Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom
kontaktných údajov uvedených v bode 1., pričom následne posúdime, či vo Vašom
prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je
splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na
uplatňovanie právnych nárokov).
d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba
uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

● ste napadli správnosť osobných údajov;
● spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných

údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
● už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete

ich Vy na  preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
● namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom
kontaktných údajov uvedených v bode 1., pričom následne posúdime, či vo Vašom
prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným
spôsobom, nielen uchovávaním.
e) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym
základom spracúvania Vašich osobných údajov:

● nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci alebo

● spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito
záujmami prevažujú záujmy alebo

● základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných
údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo
kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí
s takýmto priamym marketingom.
Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom
kontaktných údajov uvedených v bode 1.
Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracovávať osobné údaje dotknutej osoby, pokiaľ



nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad
záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
f) Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými
prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy,
máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a  ktoré ste nám poskytli, a to
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo
preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).
g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so
spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho
odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať
prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.,
h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k
porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k
porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o
ochrane osobných údajov (podľa § 100 Zákona), a to Úradu pre ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

8. Aké sú ďalšie súvisiace informácie?

Niekedy na našich stránkach môžeme odkazovať aj na služby a produkty tretích
strán. Web stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany
osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu
právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je
našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek
podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás
prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I.
tohto dokumentu..

SÚHLAS SO ZASIELANÍM NEWSLETTRA

Vytvorením používateľského prístupu do darcovského systému dotknutá osoba
poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v
nasledujúcom znení:

„V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia udeľujem
Prevádzkovateľovi po prečítaní si poučenia o ochrane osobných údajov súhlas
podľa čl. 7 Všeobecného nariadenia na spracúvanie mojich osobných údajov na
účel zasielania newslettra alebo e-mailov o novinkách a pod. Rozumiem, že svoj
súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na

http://www.dataprotection.gov.sk


zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Rozumiem, že ak mám menej ako 16 rokov, na platnosť môjho súhlasu sa vyžaduje
súhlas môjho zákonného zástupcu. Ak mám menej ako 16 rokov, potvrdzujem, že
mám súhlas svojho zákonného zástupcu.“

9. Platnosť.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 10.10.2022

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o
spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, prevádzkovateľ je
oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom
prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a  to minimálne 14 dní vopred.


