
Informácie o spracúvaní osobných údajov pri podujatiach organizovaných 

prevádzkovateľom 

 
Informácie o spracúvaní osobných údajov sú poskytované v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „GDPR“), a slúžia ako prehľad o 

spracúvaní vašich osobných údajov pri podujatiach organizovaných prevádzkovateľom a ako informácia 

o vašich právach a spôsobe ako môžete vaše práva uplatniť. 

 

1. Prevádzkovateľ a kontaktné údaje: 

CULTUS Ružinov, a.s. 

so sídlom: Ružinovská 28, 820 09 Bratislava 

IČO: 35 874 686 

zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3262/B 

e-mail: cultus@cultusruzinov.sk web: www.cultusruzinov.sk 
 
 

2. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ 

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje prostredníctvom vyhotovovania fotografií resp. 

fotografických záznamov a /alebo videozáznamov z kultúrnych podujatí organizovaných 

prevádzkovateľom za nasledovným účelom: 

a) marketingovej propagácie podujatí organizovaných prevádzkovateľom, a to formou ich 

zverejnenia na webovej stránke prevádzkovateľa www.cultusruzinov.sk, na kontách 

prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, v tlačových správach a u spoluorganizátorov a partnerov 

podujatia; 

b) archivačné účely o podujatiach organizovaných prevádzkovateľom na úseku umenia a kultúry. 

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 

6 ods. 1 písm. f) GDPR spočívajúci v ochrane oprávnených záujmov vymedzených v účeloch spracúvania 

osobných údajov. 

 
3. Doba uchovávania osobných údajov 

Osobné údaje sa uchovávajú na dobu trvania účelu spracúvania. Prevádzkovateľ využíva dátové úložiská 

prístupné verejnosti prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa a sociálnych sietí Facebook, 

Instagram, a pod. Záznamy sú uložené na serveroch prevádzkovateľov týchto internetových služieb, a to v 

súlade s pravidlami GDPR. 

 
4. Príjemcovia osobných údajov 

Vaše osobné údaje prevádzkovateľ neposkytuje iným subjektom okrem prípadných spoluorganizátorov 

alebo partnerov podujatia. Osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté orgánom verejnej správy najmä súdom 

alebo policajnému zboru SR. 

 

5. Práva dotknutých osôb 

Podujatia organizované prevádzkovateľom sú verejne prístupné. Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú 

spracúvané, máte právo na prístup k vašim osobným údajom, na potvrdenie o spracúvaní vašich osobných 

údajov, na opravu osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na výmaz osobných 

údajov a na namietanie spracúvania vašich osobných údajov v rámci oprávnených  záujmov.  V prípade, 

ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, máte právo súhlas kedykoľvek 

odvolať. 
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Prevádzkovateľ v rámci daného účelu spracúvania osobných údajov nevykonáva automatizované 

rozhodovanie ani profilovanie. 

 
Prevádzkovateľ odpovie na vašu žiadosť s uplatnením vašich práv ako dotknutej osoby do 1 mesiaca od 

jej doručenia, pričom táto lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace pri zohľadnení 

komplexnosti žiadosti a počte žiadostí. Prevádzkovateľ vás informuje o predĺžení lehoty do 1 mesiaca od 

doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. V prípade, ak má prevádzkovateľ oprávnené 

pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby podávajúcej žiadosť, je oprávnený požiadať 

o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby. 

 
Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, a ani požiadavkou potrebnou na 

uzavretie zmluvy a nie ste povinný poskytnúť vaše osobné údaje. Avšak vzhľadom na povahu podujatí ako 

verejne prístupných neposkytnutie vašich osobných údajov je možné zabezpečiť iba vašim rozhodnutím 

nevstupovať do priestorov, kde sa podujatie uskutočňuje a tým sa nezúčastniť daného podujatia. 

 
Právo namietať spracúvanie osobných údajov: proti spracúvaniu osobných údajov môžete uplatniť 

námietky u prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na 

spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, 

uplatňovanie alebo obhajovanie jeho právnych nárokov, prevádzkovateľ ďalej nesmie spracúvať vaše 

osobné údaje. 

 
Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak máte za to, že prevádzkovateľ spracúva vaše 

osobné údaje v rozpore s príslušnými právnymi predpismi. 

 
Orgánom dozoru v Slovenskej republike je: 

Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, web: 

www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk a tel.: + 421 2 32 31 32 14. 
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