EURÓPSKA KOMISIA

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie
o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov.
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a podujatiami
Prevádzkovateľ: Európska komisia
Referenčná značka: DPR-EC-1063

1.

Úvod

2

2.

Prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje?

2

3.

Aké právne dôvody máme na spracúvanie vašich osobných údajov?

3

4.

Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame?

4

5.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

5

6.

Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

6

7.

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

6

8.

Aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť?

8

9.

Kontaktné údaje

9

10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

10

1.

Úvod
Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať
vaše súkromie. Komisia zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom
pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 45/2001].
V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme dôvody, prečo spracúvame vaše
osobné údaje, akým spôsobom ich zhromažďujeme, ako s nimi narábame a ako
zabezpečujeme ich ochranu, ako získané informácie používame a aké práva máte v súvislosti
s vašimi osobnými údajmi. Takisto sa v ňom uvádzajú kontaktné údaje zodpovedného
prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby pre ochranu
údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov
Komisiou pri správe zasadnutí a podujatí Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

2.

Prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje?
Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečiť riadnu organizáciu a správu zasadnutí,
workshopov, seminárov, výjazdných zasadnutí a iných podobných podujatí organizovaných
alebo spoluorganizovaných Zastúpením pre širokú verejnosť, médiá a rôzne zainteresované
strany vrátane informačných dní/dní otvorených dverí, dialógov s občanmi, seminárov atď.
(ďalej len „zasadnutia alebo podujatia“). Osobné údaje sa zhromažďujú s cieľom zabezpečiť
šírenie informácií o činnostiach Komisie a o cieľoch a zámeroch jej politík a opatrení
médiám, občanom a zainteresovaným stranám.
Konkrétne sa osobné údaje zhromažďujú na tieto účely:











zasadnutia alebo podujatia,
manuálne, elektronické/automatizované posielanie e-mailov/listov (vrátane
pozvánok),
zverejňovanie a zdieľanie zoznamu účastníkov/prezenčnej listiny,
spracúvanie udeleného súhlasu (výslovný súhlas, napr. s účasťou na podujatí alebo
s odberom informačného bulletinu) získaného pomocou online registračných
formulárov (pozri aj bod 3),
zhromažďovanie a správa zoznamov/rozdeľovníkov, pokiaľ ide o zasadnutia alebo
podujatia,
zhromažďovanie a správa osobných údajov týkajúcich sa bezpečnosti a kontroly
vstupu do priestorov Komisie/Zastúpenia, prípadne externých priestorov,
zverejňovanie zápisníc, správ, oznámení, protokolov, spravodajstva, informačných
bulletinov, fotografií, internetového vysielania (naživo) a/alebo zvukového
a obrazového záznamu rečníkov a účastníkov, prezentácií rečníkov, a to vrátane
internetu/intranetu, v súvislosti s podujatiami organizovanými Zastúpením,
zhromažďovanie a správa zoznamov a rozdeľovníkov, pokiaľ ide o zasadnutia,
spravodajstvo a publikácie.

V súvislosti so zasadnutím/podujatím sa na mieste uvedenom v konkrétnom vyhlásení
o ochrane osobných údajov spojenom s daným podujatím bude vyhotovovať a zverejňovať
internetové vysielanie naživo a audiovizuálny záznam zo zasadnutia/podujatia s rečníkmi,
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organizátormi a účastníkmi, ako aj fotografie rečníkov a panoramatické fotografie
účastníkov a organizátorov.
Publikum a nevystupujúci účastníci nebudú fotografovaní jednotlivo ani v skupinách. Môžu
sa však objaviť na panoramatických fotografiách účastníkov celého podujatia/publika.
Účastníci, ktorí si neželajú, aby boli súčasťou uvedeného internetového vysielania
a záznamu/zverejňovania, majú možnosť namietať proti spracúvaniu napr. sedením v
zadných radoch, ktoré nie sú zaznamenané/fotografované, nosením osobitných preukazov,
účasťou na schôdzi/podujatí v samostatnej miestnosti bez internetového vysielania.
Vaše osobné údaje sa nepoužijú na prijímanie automatizovaných rozhodnutí ani na
profilovanie.

3.

Aké právne dôvody máme na spracúvanie vašich osobných údajov?
Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:
1. spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie [článok 5 ods. 1 písm. a)
nariadenia 2018/1725].
Spracúvanie je potrebné na splnenie úloh Európskej komisie realizovaných vo verejnom
záujme, ako sa stanovuje v článkoch 11 a 13 Zmluvy o Európskej únii a v článku 15
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Operácie spracúvania osobných údajov súvisiacich s komunikačnými činnosťami
zastúpení Európskej komisie, dialógmi s občanmi a „partnerstvami“ predstavujú úlohy
vyplývajúce z výsadných práv Komisie na inštitucionálnej úrovni, ako je stanovené
v článku 58 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ
L 193, 30.7.2018, s. 1);
2. spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti
dotknutej osoby [článok 5 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/1725].
Spracúvanie je potrebné na účely plnenia zmluvných záväzkov vyplývajúcich z dohôd
medzi zastúpeniami Európskej komisie a ich partnermi podujatia;
3. vyjadrili ste súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré
konkrétne účely [článok 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725].
V prípade konkrétnych činností spracovania údajov je potrebný súhlas dotknutej osoby.
V súlade s článkom 3 ods. 15 a článkom 7 nariadenia (EÚ) 2018/1725 musí byť
poskytnutý súhlas slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný a možno ho
vyjadriť e-mailom, prípadne prostredníctvom elektronického registračného formulára
alebo akoukoľvek inou písomnou formou.
Váš súhlas sa vyžaduje v prípade týchto činností v rámci zasadnutia/podujatia (ak je to
relevantné):



spracúvanie vašich osobných údajov týkajúcich sa vašich stravovacích požiadaviek
a/alebo požiadaviek týkajúcich sa prístupnosti,



zdieľanie zoznamu účastníkov zasadnutia/podujatia, ktorý obsahuje vaše meno a vzťah
k ostatným účastníkom. Okrem toho sa poskytnú ďalšie informácie, ak na takéto
zdieľanie budú osobitné dôvody (napr. na účely budúcej spolupráce),



zdieľanie zoznamu účastníkov zasadnutia/podujatia s vaším menom a vzťahom
k ostatným účastníkom, s cieľom vytvoriť pracovné skupiny, aby naďalej pokračovali
v spolupráci, ktorá sa začala počas uvedeného zasadnutia/podujatia,



spracúvanie vašich osobných údajov, aby vás prevádzkovateľ mohol v budúcnosti pozvať
na podujatia, ktoré môže zorganizovať,



spracúvanie vašich osobných údajov na správu odberu informačného bulletinu
prevádzkovateľa,



spracovanie vášho súhlasu na fotografovanie, internetové vysielanie naživo a/alebo
zvukové a obrazové záznamy rečníkov a účastníkov zasadnutia/podujatia.

Ak sa ho rozhodnete udeliť, dávate nám tým výslovný súhlas podľa článku 5 ods. 1 písm. d)
nariadenia (EÚ) 2018/1725 na spracovanie svojich osobných údajov na tieto osobitné účely.
Svoj súhlas udelíte jasným prejavom vôle označením políčka (políčok) v online registračnom
formulári.
Váš súhlas sme získali priamo od vás prostredníctvom e-mailu alebo registračného
formulára poskytnutého na zasadnutí alebo prostredníctvom vyjadrenia súhlasu, ktoré je
súčasťou online registračného formulára. Svoj súhlas s uvedenými službami môžete
kedykoľvek odvolať. Podrobné informácie o tom, ako súhlas odvolať, budú uvedené vo
vyhlásení o ochrane osobných údajov v súvislosti s konkrétnym zasadnutím/podujatím.

4.

Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame?
Na vykonanie tejto spracovateľskej operácie môže prevádzkovateľ zhromažďovať tieto
kategórie osobných údajov:
–

identifikačné údaje: meno/priezvisko, pohlavie (kvôli osloveniu), funkcia/titul, názov
organizácie, poštová adresa, mesto/PSČ, krajina, e-mail, telefónne/mobilné čísla,
predvoľby; štátna príslušnosť, dátum narodenia, číslo cestovného pasu alebo preukazu
totožnosti a dátum jeho vydania a uplynutia platnosti (kvôli prístupu do priestorov,
v ktorých sa koná predmetné zasadnutie/podujatie); online identifikátory (identifikačné
číslo zariadenia, IP adresa a/alebo identifikátor súboru cookie),

–

povolanie: funkcia/titul, názov organizácie, oblasť odbornosti, oblasť záujmov,

–

finančné informácie (ako napríklad číslo platobnej karty alebo bankového účtu) možno
zhromažďovať na účely uhradenia poplatkov za zasadnutie/podujatie alebo na možnú
náhradu,

–

stravovacie požiadavky (ak je to relevantné) alebo špecifické požiadavky týkajúce sa
prístupnosti a/alebo žiadosť o poskytnutie fyzickej pomoci,

–

osobné údaje dostupné prostredníctvom audiovizuálneho obsahu (napr.
fotografie/snímky, fototermíny, prezentácie atď.), ktorý by mohol byť prístupný na
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internete/intranete v súvislosti so zasadnutiami a v rámci činností Európskej komisie
(len s výslovným súhlasom každého účastníka): hlasové nahrávky, videozáznamy alebo
zobrazenie dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ môže zdieľať súhrnné informácie alebo informácie zbavené prvkov
umožňujúcich identifikáciu s inými riaditeľstvami Komisie a/alebo inými inštitúciami EÚ
alebo tretími stranami na účely archivácie alebo na štatistické účely.

5.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Prevádzkovateľ uchováva vaše osobné údaje len počas obdobia potrebného na splnenie
účelu, na ktorý boli údaje zhromaždené, alebo na účely ďalšieho spracovania.
5.1. Osobné údaje týkajúce sa organizácie a správy zasadnutia/podujatia
Osobné údaje poskytnuté pri registrácii, pred podujatím, počas neho alebo po ňom
sa budú uchovávať päť (5) rokov po danom zasadnutí/podujatí. Všetky záznamy
v papierovej a elektronickej podobe týkajúce sa každodennej korešpondencie a správ
obsahujúcich súhrnné údaje vrátane záznamov v systéme ARES sa uchovávajú počas
desiatich (10) rokov podľa spoločného zoznamu pre uchovávanie spisov Európskej
komisie [SEC(2019)900/2]. Údaje budú archivované podľa právneho rámca Komisie
a uchovávané v systéme ARES (Advanced Records System – Pokročilý systém
uchovávania záznamov), za ktorý zodpovedá generálny sekretariát (DPO-1530.4).
5.2. Obdobie uchovávania na účely bezpečnosti a prístupu do priestorov Komisie sa riadi
záznamom o Systéme Komisie na kontrolu fyzického prístupu (DPR-EC-00655.1).
Údaje sa uchovávajú až do zaniknutia vzťahu jednotlivca s Komisiou a následne ešte
ďalších šesť mesiacov, pričom toto obdobie bude závisieť od typu vzťahu [napr. údaje
o návštevníkovi sa budú uchovávať do konca návštevy a následne ešte šesť (6)
mesiacov po nej].
5.3. Osobné údaje týkajúce sa stravovacích požiadaviek a/alebo požiadaviek týkajúcich sa
prístupnosti sa vymažú hneď, ako prestanú byť potrebné na účel, na ktorý boli
získané v rámci zasadnutia/podujatia, najneskôr však do jedného (1) mesiaca po
skončení zasadnutia/podujatia.
5.4. Osobné údaje dostupné prostredníctvom audiovizuálneho obsahu
Audiovizuálny materiál získaný počas zasadnutia/podujatia sa bude uchovávať tri (3)
mesiace po zasadnutí/podujatí a následne sa vymaže. (Pozri DPR-EC-01937
Audiovizuálny záznam zo zasadnutí).
Záznamy z internetového vysielania zasadnutia/podujatia sa budú uchovávať dva (2)
roky a následne sa vymažú. (Pozri DPR-EC-00306 Internetové vysielanie podujatí
Komisie).
Vybraný audiovizuálny obsah môže byť trvalo archivovaný v súlade s ustanoveniami
spoločného zoznamu pre uchovávanie spisov Európskej komisie [SEC(2019)900/2] na
historické účely zdokumentovania, zachovania a sprístupňovania histórie
a audiovizuálneho dedičstva Európskej komisie a Európskej únie verejnosti.
5.5. Osobné údaje zdieľané s prevádzkovateľom na účely budúcej komunikácie (napr. na
odber informačných bulletinov alebo pozvánok na podobné podujatia) sa spracúvajú

v súlade so záznamom o spracúvaní DPR-EC-03928 (Spravovanie prihlásení na odber
informácií) a s osobitným vyhlásením o ochrane osobných údajov pripraveným
útvarom Komisie, ktorý je organizátorom podujatia.

6.

Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?
Všetky osobné údaje v elektronickej podobe (e-maily, dokumenty, databázy, nahrané
súbory údajov atď.) sú uložené na serveroch Európskej komisie. Všetky spracovateľské
operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára
2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.
Zmluvní partneri Komisie sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na
všetky operácie spracúvania osobných údajov v mene Komisie, a povinnosťami
zachovávania dôvernosti vyplývajúcimi z 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 (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).
Komisia má na ochranu vašich osobných údajov zavedené viaceré technické a organizačné
opatrenia. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie otázok online
bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa
zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje predmetné spracovanie a povaha spracúvaných
osobných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným
údajom len na oprávnené osoby, ktoré majú legitímny dôvod oboznámiť sa s týmito údajmi
na účely tejto operácie spracovania údajov.

7.

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?
Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje oprávneným zamestnancom inštitúcií EÚ
a ich zmluvným partnerom, ktorí sú za vykonávanie tejto operácie spracovania údajov
zodpovední v miere, v akej dané údaje potrebujú poznať. Títo zamestnanci sú viazaní
zákonnými a v prípade potreby dodatočnými dohodami o zachovávaní dôvernosti.
Oprávnení zamestnanci Komisie majú prístup k osobným údajom poskytnutým účastníkmi
pri registrácii na podujatie, zoznamom účastníkov, rozdeľovníkom, dokumentom
v papierovej forme a elektronickým súborom obsahujúcim informácie súvisiace
s každodennou korešpondenciou. Tieto údaje sú potrebné na organizáciu a správu
zasadnutí, ako aj nadväzujúce činnosti.
Oprávnení zamestnanci spracovateľských služieb Komisie a externí dodávatelia môžu získať
príslušné údaje na zabezpečenie potrebnej logistickej a organizačnej podpory. To môže
zahŕňať rozdeľovníky a/alebo vytvorenie vlastných rozdeľovníkov a elektronických
záznamov, resp. záznamov v papierovej forme, založených na kontaktoch s členmi panela na
účely organizovania zasadnutí. V prípade zasadnutí, na ktorých sa externí dodávatelia
zúčastnili alebo ich riadili, sa môžu vymeniť informácie s účastníkmi na účely organizovania
dopravy a ubytovania, ako aj možných stravovacích požiadaviek.
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Bezpečnostné služby môžu zhromažďovať a spracúvať osobné údaje účastníkov
z bezpečnostných dôvodov, a to pred podujatiami konajúcimi sa v priestoroch inštitúcií EÚ.
Bezpečnostné služby by sa mali vykladať ako služby, s ktorými inštitúcie EÚ uzavreli zmluvy.
7.1. Súbory cookie
Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré webové sídlo ukladá na používateľskom
zariadení (napríklad počítač, tablet alebo telefón). Súbory cookie sa používajú na technické
fungovanie webového sídla (funkčné súbory cookie) alebo na zhromažďovanie štatistických
údajov (analytické súbory cookie).
Ak registrácia na zasadnutie/podujatie prebieha prostredníctvom webovej stránky Komisie,
na súbory cookie, ktoré Komisia umiestňuje na zariadenie registrujúceho sa na tento účel, sa
vzťahuje politika Komisie v oblasti súborov cookie, ktorá je k dispozícii na tejto adrese:
https://ec.europa.eu/info/cookies_en.
Keď navštívite webové sídlo zasadnutia/podujatia a zaregistrujete sa, v osobitnom vyhlásení
o ochrane osobných údajov bude uvedené, ako dlho budeme uchovávať históriu vašej
návštevy v prehliadači. Tieto informácie budú následne vymazané. Operácie získavania,
zoskupovania a anonymizácie sa vykonávajú v dátovom centre Európskej komisie za
primeraných bezpečnostných opatrení.
Súbory cookie uchováva služba Europa Analytics, ktorá vyhodnocuje účinnosť a efektívnosť
webových sídiel Európskej komisie na portáli EUROPA. Ďalšie informácie sú k dispozícii
v zázname o spracúvaní DPR-EC-00685 (Europa Analytics).
Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie
webového sídla, ale poskytne vám lepší používateľský komfort pri práci s ním. Tieto súbory
cookie môžete vymazať alebo zablokovať, v takom prípade však niektoré prvky webového
sídla zasadnutia/podujatia nemusia fungovať tak, ako by mali.
Informácie súvisiace so súbormi cookie sa nepoužívajú na osobné identifikovanie
dotknutých osôb a údaje o používaní stránok sú plne pod kontrolou Komisie. Súbory cookie
sa nepoužívajú na iné než tu uvedené účely.
Ak chcete vymazať svoje osobné údaje z našej anonymizovanej, agregovanej štatistiky,
môžete tak urobiť na našej stránke venovanej súborom cookie. Tieto súbory cookie tam
môžete ľubovoľne nastaviť a/alebo vymazať.
7.2. Nástroje IT tretích strán vrátane sociálnych médií
Nástroje IT tretích strán používame na informovanie a propagáciu, pokiaľ ide
o zasadnutia/podujatia, prostredníctvom najčastejšie používaných komunikačných kanálov
vrátane sociálnych médií. Podrobné informácie o používaní sociálnych médií Európskou
komisiou nájdete v zázname o spracúvaní DPR-EC-00073 (Používanie sociálnych médií
Európskou komisiou).
Môžete si pozrieť videá, ktoré takisto možno nahrať na jednu z našich stránok na sociálnych
médiách, prípadne sledovať odkazy z nášho webového sídla na iné príslušné sociálne siete.
V záujme ochrany vášho súkromia neukladáme pri používaní nástrojov IT tretích strán na
pripojenie k týmto službám žiadne súbory cookie pri načítaní našich webových stránok na
vašom počítači (alebo iných zariadeniach). Nebudete ani okamžite presmerovaní na sociálne
médiá ani iné webové stránky. Súbory cookie dotknutej spoločnosti, ktorá spravuje sociálne

médiá, sa nainštalujú na vašom zariadení len vtedy, ak kliknete na príslušné tlačidlo alebo na
samotné video. Na vašom zariadení sa nenainštalujú žiadne súbory cookie tretích strán, ak
nekliknete na tlačidlá alebo videá sociálnych médií.
Aby ste mohli prehliadať obsah tretích strán na našich webových stránkach, správa vás
upozorní na to, že musíte súhlasiť s konkrétnymi podmienkami používania tretích strán
vrátane ich politík používania súborov cookie, nad ktorými Komisia nemá kontrolu.
Používateľom odporúčame, aby si pozorne prečítali príslušné vyhlásenia o ochrane
osobných údajov v súvislosti s nástrojmi sociálnych médií, ktoré používajú. V nich sú
vysvetlené pravidlá každej spoločnosti, pokiaľ ide o zhromažďovanie, ďalšie spracúvanie
a používanie údajov, práva používateľov a spôsoby, akými dokážu používatelia ochrániť
svoje súkromie pri využívaní týchto služieb.
Použitie nástroja IT tretej strany v žiadnom prípade neznamená, že Európska komisia
podporuje tieto spoločnosti alebo ich politiky v oblasti ochrany osobných údajov. V prípade,
že nie je dostupný jeden, prípadne viaceré nástroje IT tretích strán, nepreberáme žiadnu
zodpovednosť za neposkytovanie služby spôsobené touto dočasnou nedostupnosťou.
7.3. Medzinárodné prenosy
Európska komisia môže preniesť vaše osobné údaje prijímateľom v tretej krajine alebo
medzinárodnej organizácii v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.
V osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov by mal byť uvedený právny základ
prenosu vašich osobných údajov. Môže ísť o jedno z týchto právnych ustanovení:
1. rozhodnutie Komisie o primeranosti týkajúce sa danej krajiny/obchodného sektora
[článok 47 nariadenia (EÚ) 2018/1725];
2. primerané záruky [článok 48 nariadenia (EÚ) 2018/1725], ak neexistuje rozhodnutie
o primeranosti pre príslušné tretie krajiny/obchodné sektory. Osobitné vyhlásenie
o ochrane osobných údajov obsahuje (1) odkaz na primerané záruky a (2)
prostriedky, pomocou ktorých môže dotknutá osoba získať kópiu alebo uviesť, kde
boli sprístupnené;
3. výnimka/-y pre osobitné situácie, ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti pre
príslušné tretie krajiny/obchodné sektory a ani primerané záruky na prenos.
Upozorňujeme vás, že podľa článku 3 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2018/1725 orgány verejnej
moci (napr. Európsky dvor audítorov, Súdny dvor EÚ), ktoré môžu prijať osobné údaje
v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa
nepovažujú za príjemcov. Spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci
sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov
spracúvania.
Informácie, ktoré získavame, nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, s výnimkou prípadov,
keď to v príslušnom rozsahu a na príslušný účel ukladá zákon.

8.

Aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť?
Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (článkov 14 – 25) nariadenia
(EÚ) 2018/1725. Pokiaľ ide o túto spracovateľskú operáciu, môžete si uplatniť tieto práva:
– právo na prístup k vašim osobným údajom [článok 17 nariadenia (EÚ) 2018/1725],
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–
–
–
–
–

právo na opravu v prípade, ak by boli vaše osobné údaje nesprávne či neúplné [článok
18 nariadenia (EÚ) 2018/1725],
právo na vymazanie vašich osobných údajov [článok 19 nariadenia (EÚ) 2018/1725],
ak je to relevantné, právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov [článok
20 nariadenia (EÚ) 2018/1725],
právo na prenosnosť údajov [článok 22 nariadenia (EÚ) 2018/1725],
právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej osobitnej situácie proti spracovaniu vašich
osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia
(EÚ) 2018/1725.

Súhlasili ste s poskytnutím svojich osobných údajov Zastúpeniu Európskej komisie na
Slovensku na účely tejto operácie spracúvania údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek
odvolať tým, že to oznámite prevádzkovateľovi. Odvolanie neovplyvní zákonnosť
spracovania vykonaného pred odvolaním vášho súhlasu.
Svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa alebo v prípade sporu môžete
kontaktovať zodpovednú osobu pre ochranu údajov. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj
na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sú uvedené
v bode 9.
Ak si želáte uplatňovať svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými konkrétnymi
operáciami spracovania údajov, uveďte vo svojej žiadosti ich opis (t. j. referenčné
označenie/-a, pozri bod 10).

9.

Kontaktné údaje
Prevádzkovateľ
Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte
pripomienky, otázky alebo obavy, prípadne by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa
zhromažďovania a používania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa
– Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku comm-rep-sk-data@ec.europa.eu

Zodpovedná osoba Komisie pre ochranu údajov
V otázkach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ)
2018/1725 sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu údajov (DATAPROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)
Ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania vašich osobných údajov prevádzkovateľom
došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na
európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu) – t. j. podať
sťažnosť.

10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?
Zodpovedná osoba Európskej komisie pre ochranu údajov uverejňuje register všetkých
operácií spracovania osobných údajov Komisiou, ktoré sa zdokumentovali a ktoré jej boli
oznámené. Register sa nachádza na tejto adrese: http://ec.europa.eu/dpo-register.
Táto konkrétna operácia spracúvania údajov bola zahrnutá do verejného registra
zodpovednej osoby pre ochranu údajov pod touto referenčnou značkou: DPR-EC-1063
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