Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov – DODÁVATELIA A OBCHODNÍ PARTNERI
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. , IČO: 31 444 873, so sídlom Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava, zapísaná v OR OS BA I, Odd.: Sro, Vl. č.: 12330/B (ďalej len
“MARKÍZA - SLOVAKIA“ alebo “MS“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (“ZOOÚ“).
Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len “OÚ“) z ktorých je zrejmá
kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.
Táto informácia sa na Vás vzťahuje v nasledovnom rozsahu:
•
účel č. 1 – sa vzťahuje na všetkých dodávateľov a obchodných partnerov
•
účel č. 2 – sa vzťahuje na všetkých dodávateľov a obchodných partnerov
•
účel č. 3 – sa vzťahuje na všetkých dodávateľov a obchodných partnerov
•
účel č. 4 – sa vzťahuje na všetky osoby, ktorým bude (resp. bola) pridelená prístupová karta
•
účel č. 5 – sa vzťahuje na všetkých dodávateľov a obchodných partnerov
•
účel č. 6 – sa vzťahuje na všetkých dodávateľov a obchodných partnerov
•
účel č. 7 – sa vzťahuje na všetkých dodávateľov a obchodných partnerov
•
účel č. 8 – sa vzťahuje na všetkých dodávateľov a obchodných partnerov
•
účel č. 9 – sa vzťahuje na všetkých dodávateľov a obchodných partnerov
•
účel č. 10 – sa vzťahuje na všetkých dodávateľov a obchodných partnerov
•
účel č. 11 – sa vzťahuje na všetkých dodávateľov a obchodných partnerov
•
účel č. 12 – sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré preukazujú svoju odbornú kvalifikáciu
•
účel č. 13 – sa vzťahuje na všetkých dodávateľov a obchodných partnerov
•
účel č. 14 – sa vzťahuje na všetky osoby, ktorých údaje sú zaznamenané pre účely zverejnenia masovokomunikačnými prostriedkami
•
účel č. 15 – sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré sú nositeľmi práv podľa zák. č. 185/2015 Z.z.
•
účel č. 16 – sa vzťahuje na všetkých dodávateľov a obchodných partnerov
•
účel č. 17 – sa vzťahuje na všetkých dodávateľov nachádzajúcich sa v priestoroch MS
•
účel č. 18 – sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré vystupujú voči MS v pozícii spotrebiteľa
•
účel č. 19 – sa vzťahuje všetkých dodávateľov, ktorých údaje (resp. údaje ich zamestnancov), je nevyhnutné sprístupniť tretím osobám za účelom
poskytovania ich služieb pre MS (napr. projekt na ktorom sa zúčastňuje viacero dodávateľov môže za účelom ich spolupráce vyžadovať výmenu
kontaktných údajov dodávateľov)
•
účel č. 20 - sa vzťahuje na osoby, ktoré budú (resp. boli) informované, resp. bude (resp. bolo) s nimi zmluvne dojednané, že patria do kategórie
“Tváre Markízy a/alebo jej projektov“

•
•

účel č. 21 - sa vzťahuje na všetkých dodávateľov a obchodných partnerov
účel č. 22- sa vzťahuje na všetkých dodávateľov zúčastňujúcich sa online stretnutí počas jeho nahrávania
Dotknuté osoby

Účel spracúvania OÚ

Právny základ spracúvania OÚ

Doba spracúvania

1

externé
spolupracujúce
osoby, klienti,
obchodní
partneri

GROUP REPORTING –
VNÚTORNÉ
ADMINISTRATÍVNE
ÚČELY V RÁMCI
SKUPINY PODNIKOV
(Group reporting)

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia OPRÁVNENÝ ZÁUJEM)
Oprávneným záujmom je: poskytovanie
OÚ v rámci skupiny podnikov na
vnútorné
administratívne
účely
a zefektívnenie interných procesov MS
(recitál 48 Nariadenia)

po dobu členstva v
skupine podnikov a podľa
čl. 16 registratúrneho
plánu
(tj. v prípade záznamov
z interných auditov 5
rokov nasledujúcich po
roku v ktorom bol
príslušný interný audit
vykonaný)

2
fyzické osoby,
ktoré sa
nachádzajú s
vedomím ich
zamestnávateľa
na jeho
pracovisku alebo
v jeho priestore

3

fyzické osoby,
ktoré sa
nachádzajú s
vedomím

HR AGENDA - BOZP
PERSONÁLNA AGENDA
- BOZP
pozn. účelom
spracúvania OU je
zabezpečenie školenia
BOZP

PRACOVNÉ ÚRAZY
(Work accidents)

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH
POVINNOSTÍ
prevádzkovateľa
vyplývajúcich zo zák. č. 124/2006 Z. z.,
zák. č. 355/2007 Z. z. a súvisiacich
právnych predpisov

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH
POVINNOSTÍ
prevádzkovateľa
vyplývajúcich zo zák. č. 124/2006 Z. z.,

podľa čl. 16
registratúrneho plánu
(t.j. v prípade školenia 5
rokov nasledujúcich po
roku ktorého sa týkajú)

podľa čl. 16
registratúrneho plánu
(tj. dokumentácia BOZP

Príjemcovia
subjekty, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje OÚ
na základe zákona, odborní
konzultanti a poradcovia,
ktorí sú viazaní zákonnou
a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti,
členovia skupiny TV Nova
s.r.o., Praha 5, Kříženeckého
nám. 1078/5, PSČ 15200,
PRAHA, Česká republika;
CME Slovak Holdings B.V.,
Piet Heinkade 55, Unit G-J,
Amsterdam 1019GM,
Holandsko, spoločnosť
zabezpečujúca archiváciu a
skartáciu
subjekty, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje OÚ
na základe zákona, odborní
konzultanti a poradcovia
ktorí sú viazaní zákonnou
a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti,
externá spoločnosť
zabezpečujúca školenie
BOZP, spoločnosť
zabezpečujúca archiváciu a
skartáciu
subjekty, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje OÚ
na základe zákona, odborní
konzultanti a poradcovia,

zamestnávateľa
na jeho
pracovisku alebo
v jeho priestore

zák. č. 355/2007 Z. z. a súvisiacich
právnych predpisov

4
externé
spolupracujúce
osoby,
zamestnanci
servisných
spoločností

OCHRANA MAJETKU
SPOLOČNOSTI PRÍSTUPOVÉ KARTY
(vstupy do miestností a
tlačiarne)

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia –
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Oprávneným záujmom je: ochrana
majetku MS spočívajúca v kontrole
prístupu
osôb
pohybujúcich
sa
v priestoroch MS a v kontrole prístupu
osôb k majetku MS

5

dohľad nad zdravotnými
podmienkami
zamestnávateľa,
smrteľné úrazy a choroby
z povolania – trvalá
archivačná lehota
Bežná úrazovosť – 5
rokov nasledujúcich po
roku ktorého sa týkajú)
1 rok od vzniku logu
5 rokov nasledujúcich po
roku ktorého sa týkajú v
prípade evidencie
pridelených vstupných
kariet

subjekty, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje OÚ
na základe zákona, odborní
konzultanti a poradcovia,
ktorí sú viazaní zákonnou
a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti,
spoločnosť zabezpečujúca
technickú podporu,
spoločnosť zabezpečujúca
strážnu službu

podľa čl. 16
registratúrneho plánu

fyzické osoby –
odosielatelia a
prijímatelia
korešpondencie

ELEKTRONICKÁ
SCHRÁNKA

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH
POVINNOSTÍ
prevádzkovateľa
vyplývajúcich zo zák. o e-Governmente
č. 305/2013 Z. z a súvisiacich právnych
predpisov

6

externé
spolupracujúce
osoby, zmluvní
partneri a ďalšie
osoby uvedené v
korešpondencii

SPRÁVA
REGISTRATÚRY,
EVIDENCIA PRIJATEJ A
ODOSLANEJ POŠTY

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH
POVINNOSTÍ
prevádzkovateľa
vyplývajúcich zo zák. č. 395/2002 Z. z.
a súvisiacich právnych predpisov

(tj. v prípade bežnej
korešpondencie 10 rokov
nasledujúcich po roku,
v ktorom bol záznam
o komunikácii vytvorený;
a
v prípade dôležitej
korešpondencie – trvalá
archivačná lehota)
podľa čl. 16
registratúrneho plánu
(tj. v prípade bežnej
korešpondencie 10 rokov
nasledujúcich po roku,
v ktorom bol záznam
o komunikácii vytvorený;
a
v prípade dôležitej
korešpondencie – trvalá
archivačná lehota)

7
svedkovia,
účastníci poistnej
udalosti a iné
fyzické osoby,
ktorých osobné
údaje sa
spracúvajú na
dané účely

8

ktorí sú viazaní zákonnou
a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti,
spoločnosť zabezpečujúca
BOZP agendu, spoločnosť
zabezpečujúca archiváciu a
skartáciu

zamestnanci a
štatutárny orgán
obchodných
partnerov,
spolupracujúcich
osôb, a ďalších
subjektov
ktorých OÚ sú
súčasťou
účtovných
dokladov

9
fyzické osoby
uplatňujúce
práva
dotknutých osôb

OCHRANA MAJETKU
SPOLOČNOSTI POISTENIE VŠEOBECNE
pozn. účelom je
spracúvanie OÚ na
účely celého procesu
od uzavretia poistnej
zmluvy po likvidáciu
poistnej udalosti

OBCHODNÍ PARTNERI ÚČTOVNÍCTVO FO
a PO
(Business partners accounting FO a PO)

UPLATŇOVANIE PRÁV
DOTKNUTÝCH OSOB
(GDPR - requests
administration)

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH
POVINNOSTÍ
prevádzkovateľa
vyplývajúcich zo zák. č. 431/2002 Z. z.,
zák. č. 222/2004 Z. z., zák. č. 40/1964
Zb., zák. č. 311/2001 Z. z., zák. č.
595/2003 Z. z., zák. č. 582/2004 Z. z.,
zák. č. 283/2002 Z. z. a súvisiacich
právnych predpisov
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH
POVINNOSTÍ
prevádzkovateľa
vyplývajúcich z Nariadenia a ZOOÚ
a súvisiacich právnych predpisov

subjekty, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje OÚ
na základe zákona, odborní
konzultanti a poradcovia,
ktorí sú viazaní zákonnou
a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti,
spoločnosť zabezpečujúca
archiváciu a skartáciu,
spoločnosti zabezpečujúce IT
podporu

10 rokov nasledujúcich
po roku v ktorom bola
ukončená poistná
udalosť

subjekty, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje OÚ
na základe zákona, odborní
konzultanti a poradcovia,
ktorí sú viazaní zákonnou
a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti,
poisťovne, subjekt
poskytujúci služby podľa
zákona o finančnom
sprostredkovaní, spoločnosť
zabezpečujúca archiváciu a
skartáciu

10 rokov nasledujúcich
po roku ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje OÚ
na základe zákona, odborní
konzultanti a poradcovia,
ktorí sú viazaní zákonnou
a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti,
spoločnosť zabezpečujúca
archiváciu a skartáciu

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia –
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Oprávneným záujmom je: ochrana
majetku MS a jej finančných záujmov
v prípade vzniku poistnej udalosti
a s ňou súvisiacej škody, minimalizácia
reputačného rizika MS v súvislosti
s poistnou udalosťou a s ňou súvisiacou
škodou

subjekty, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje OÚ
na základe zákona, odborní
konzultanti a poradcovia,
ktorí sú viazaní zákonnou
a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti

5 rokov nasledujúcich po
roku, v ktorom bola
žiadosť vybavená

subjekty, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje OÚ
na základe zákona, odborní
konzultanti a poradcovia,
ktorí sú viazaní zákonnou
a/alebo zmluvnou

povinnosťou mlčanlivosti,
spoločnosť zabezpečujúca
archiváciu a skartáciu
10

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia –
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

dodávatelia,
odberatelia,
zamestnanci
dodávateľov a
odberateľov a
iné za nich
komunikujúce
fyzické osoby

AGENDA OBCHODNEJ
KOMUNIKÁCIE
pozn. účelom je
spracúvanie OÚ za
účelom evidencie
kontaktov na
obchodných partnerov

11

strany sporu,
účastníci konania
a ďalšie
zúčastnené
osoby

12

zamestnanci
dodávateľa a iné
fyzické osoby
poskytujúce
služby

AGENDA
VYBAVOVANIA
SÚDNYCH SPOROV,
EXEKÚCIÍ, VYMÁHANIE
POHĽADÁVOK

ZDOKLADOVANIE
KVALIFIKACIE
DODAVATEĽOV
pozn. spracúvanie OÚ
je nevyhnutné na účely
zdokladovania
odbornej kvalifikácie
dodávateľov v prípade
kontroly (overenie, či
osoby poskytujúce
technickú podporu
disponujú
oprávneniami certifikáty a podobne,
požiarne uzávery,
klapky, hasiace
prístroje, hydranty)

13

14

Obchodní
partneri MS a ich
zamestnanci

Účastníci
televízneho
vysielania
(tj. FO
zaznamenané na
zvukovom,
zvukovoobrazovom

PRIAMY MARKEKING –
OCHODNÍ PARTNERI
napr. newslettre,
promo newslettre,
promo božúrky,
programové highlity
a iné informácie, ktoré
MS zasiela svojím
klientom, obchodným
a distribučným
partnerom
Broadcasting - core
business
Vysielanie - HLAVNÁ
ČINNOSŤ
(pozn. informovanie
verejnosti
masovokomunikačným
i prostriedkami najmä

Oprávneným záujmom je: spracúvanie
OÚ fyzických osôb konajúcich v mene
jej zmluvných partnerov (v praxi najmä
dodávateľov a odberateľov externé
spolupracujúce
osoby),
aby
sa
zabezpečilo platné uzatvorenie zmluvy
(tzn. uzatvorenie zmluvy s osobami
oprávnenými
konať
v
mene
spoločnosti, ktorá je jej zmluvným
partnerom), jej riadne a efektívne
plnenie (v praxi najmä komunikácia s
príslušnými pracovníkmi na strane
zmluvného partnera MS). OÚ sú
uvedené priamo v objednávkach,
zmluvách alebo sú získané v súvislosti s
plnením zmlúv.
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH
POVINNOSTÍ
prevádzkovateľa
vyplývajúcich zo zák. č. 160/2015 Z. z.,
zák. č. 244/2002 Z. z., zák. č. 301/2005
Z. z., zák. č. 7/2005 Z. z., zák. č. 38/1993
Z. z., zák. č. 162/2015 Z. z., zák. č.
233/1995 Z. z. a súvisiacich právnych
predpisov

5 rokov po roku v ktorom
bola komunikácia
ukončená

subjekty, ktorým poskytnutie
OÚ vyplýva
prevádzkovateľovi zo zákona,
odborní konzultanti
a poradcovia, ktorí sú viazaní
zákonnou a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti,
spoločnosti zabezpečujúce IT
podporu, spoločnosť
zabezpečujúca skartáciu a
archiváciu

10 rokov po
právoplatnom skočení
príslušného konania

súdy, exekútori, advokáti a
iné orgány verejnej správy a
subjekty, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje OÚ
na základe zákona,
spoločnosť zabezpečujúca
skartáciu a archiváciu,
odborní konzultanti
a poradcovia, ktorí sú viazaní
zákonnou a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia –
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Oprávneným záujmom je: spracúvanie
OÚ fyzických osôb konajúcich v mene
jej zmluvných partnerov (v praxi najmä
dodávateľov a iných fyzických osôb
poskytujúcich služby), aby sa v prípade
kontroly
zabezpečilo
preukázanie
odbornej
kvalifikácie dodávateľov
(overenie, či osoby poskytujúce
technickú
podporu
disponujú
oprávneniami - certifikáty a podobne,
požiarne uzávery, klapky, hasiace
prístroje, hydranty)

podľa čl. 16
registratúrneho plánu
(tj. 5 rokov nasledujúcich
po roku v ktorom došlo
k zlikvidovaniu
zariadenia/majetku na
manipuláciu s ktorým sa
vyžaduje určitý stupeň
odbornej kvalifikácie)

subjekty, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje OÚ
na základe zákona,
spoločnosť zabezpečujúca
archiváciu a skartáciu,
odborní konzultanti
a poradcovia, ktorí sú viazaní
zákonnou a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia –
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Oprávneným záujmom je: spracúvanie
OÚ fyzických osôb konajúcich v mene
jej zmluvných partnerov (v praxi najmä
dodávateľov a iných fyzických osôb
poskytujúcich
služby),
aby
sa
informovali o aktivitách a činnostiach
MS ide napr. o promo brožúrky,
newslettre, údaje o zľavách, akciách
a pod.
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia –
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM, ktorý vyplýva z
§ 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. a čl.
6 ods. 1 písm. c) ZÁKONNÁ
POVINNOSŤ, ktorá vyplýva z § 16 ods.
3 písm. c), k) 308/2000 Z. z. a i.
(MS spracúva OÚ bez súhlasu dotknutej
osoby pretože spracúvanie OÚ je

5 rokov odo dňa
skončenia poskytovania
služieb

subjekty, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje OÚ
na základe zákona, odborní
konzultanti a poradcovia,
ktorí sú viazaní zákonnou
a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosť

Trvalá archivačná lehota
podľa Registratúrneho
plánu MS (Podkladová
dokumentácia reportáže, archív
vysielania, archív
scenárov, hlavný
digitálny archív)

subjekty, ktorým poskytnutie
OÚ prevádzkovateľovi
vyplýva zo zákona; subjekty
zabezpečujúce technické
riešenie a/alebo IT podporu
a/alebo technické riešenie
a/alebo support k službám
digitálneho archívu; odborní

zázname a iné
FO, ktorých
osobné údaje sú
zaznamenané
pre účely
zverejnenia
masovokomunik
ačnými
prostriedkami)

v oblasti televízneho
vysielania (najmä
novinárska a
spravodajská činnosť.
Hlavná činnosť
spoločnosti - verejné
služby v oblasti
televízie
MS vysiela napr.
produkčné činnosti,
služby televízneho
vysielania, výroba
spravodajských správ,
zvukových a / alebo
videozáznamov,
archivácia a prezeranie
videí, redakčné a
produkčné činnosti,
informácie pre
publikačné a
produkčné služby,
redakčný systém.)

nevyhnutné pre potreby informovania
verejnosti
masovokomunikačnými
prostriedkami. MS spracúva OÚ ako
prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z
predmetu činnosti.) a z ust. § 12 ods. 3
Občianskeho zákonníka, tj. podobizne,
obrazové snímky a obrazové a zvukové
záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej
osoby
vyhotoviť
alebo
použiť
primeraným spôsobom tiež na vedecké
a umelecké účely a pre tlačové, filmové,
rozhlasové a televízne spravodajstvo.
Oprávneným záujmom je: informovanie
verejnosti
masovokomunikačnými
prostriedkami
pri
vykonávaní
publicistiky, žurnalistiky spravodajstva,
novinárskej činnosti a podobných
činností.

Hrubý materiál na
reportáže – 7 dní odo
dňa vytvorenia
spravodajský archív
obsahujúci reportáže
a príspevky – 2 roky odo
dňa odvysielania
súvislé záznamy
vysielania
v zodpovedajúcej kvalite
počas 45 dní odo dňa ich
vysielania podľa ust. §
16 ods. 3 písm. l) zák. č.
308/2000 Z. z.

konzultanti a poradcovia,
ktorí sú viazaní zákonnou
a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti,
poskytovatelia on-line
reklamy a spoločnosti
zabezpečujúce programatický
predaj reklamy, subjekty
spolupracujúce s MS za
účelom výroby jej programov
a reportáží, spolupracujúce
produkčné spoločnosti,
subjekty zabezpečujúce
služby spojené s vysielaním;
spoločnosť zabezpečujúca
archiváciu a skartáciu

čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia –
VEREJNÝ ZÁUJEM, ktorý vyplýva okrem
iného zo zák. č. 308/2000 Z. z. (napr. §
16 ods. 3 písm. j))
čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY –
spracovanie OÚ je nevyhnutné na
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je FO ako dotknutá osoba
v prípade, ak dotknutá osoba nie je
zmluvnou stranou s MS (zmluva s PO):
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Oprávneným záujmom je: spracúvanie
OÚ z dôvodu udelenia súhlasu (licencie)
podľa
Občianskeho
zákonníka/Autorského zákona. Ide
najmä o vysielanie relácií, filmov,
seriálov a obdobnej tvorby mimo
spravodajstva.
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dodávatelia,
ktorí sú autormi,
výkonnými
umelcami
a inými nositeľmi
práv podľa zák. č.
185/2015 Z.z.
a kolektívna
správa ich práv
nebola vylúčená
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PODÁVANIE HLÁSENÍ
ORGANIZÁCIÁM
KOLEKTÍVNEJ SPRÁVY
(Reporting to Collecting
societies SOZA / LITA /
SLOVGRAM)

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH
POVINNOSTÍ
prevádzkovateľa
vyplývajúcich zo zákona č. 185/2015 Z.
z. autorský zákon a súvisiacich právnych
predpisov

3 roky nasledujúce po
roku, v ktorom došlo
k verejnej prezentácii
diela zo strany MS

POSKYTOVANIE OÚ
ORGÁNOM VEREJNEJ
MOCI NA ZÁKLADE ICH
POŽIADAVKY

fyzická osoba,
ktorej osobné
údaje požadujú
orgány verejnej
moci
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fyzická osoba

Pozn. poskytovanie OÚ
v prípade vyžiadania
orgánom verejnej moci
napr. ak orgány činné
v trestnom konaní
žiadajú informáciu
o osobe, ktorá sa
nachádzala
v priestoroch MS pre
účely ochrany tretích
osôb, tj. pre iné účely
ako účely MS
OCHRANA MAJETKU
SPOLOČNOSTI KAMERY
pozn. účelom je

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH
POVINNOSTÍ
prevádzkovateľa
vyplývajúcej zo zákona č.171/1993 Z. z.,
zákon č. 160/2015 Z. z., zákon č.
370/1990 Zb.

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia –
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Oprávneným záujmom je: ochrana
majetku MS a predchádzanie škodám

subjekty, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje OÚ
na základe zákona, odborní
konzultanti a poradcovia,
ktorí sú viazaní zákonnou
a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti,
spoločnosť zabezpečujúca
skartáciu a archiváciu

žiadosť o poskytnutie
osobných údajov sa
uchováva 10 rokov
nasledujúcich po roku
ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje OÚ
na základe zákona,
spoločnosť zabezpečujúca
technickú podporu,
spoločnosť zabezpečujúca
strážnu službu, odborní
konzultanti a poradcovia
ktorí sú viazaní zákonnou
a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti,
spoločnosť zabezpečujúca
skartáciu a archiváciu

15 dní odo dňa
vyhotovenia záznamu

subjekty, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje OÚ
na základe zákona,
spoločnosť zabezpečujúca
technickú podporu,

zaznamenaná na
zázname z
kamerového
zariadenia
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Reklamujúca
osoba/súťažiaci

monitorovanie
priestorov MS na účely
ochrany majetku,
života a zdravia KAMERY
Agenda reklamácií
(tj. najmä pri súťažiach
kde sa vzťahuje zákon
č. 250/2007 Z. z.)
Napríklad plnenie
zákonných povinností
voči Slovenskej
obchodnej inšpekcii –
v prípade sťažností
spotrebiteľov
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AGENDA
POSKYTOVANIA OÚ
TRETEJ STRANE

zamestnanci,
externá
spolupracujúca
osoby

pozn. účelom je
poskytovanie OÚ nad
rámec údajov
uvedených v ust. § 78
ods. 3 ZOOÚ (v prípade
zamestnancov),
u externých
spolupracujúcich osôb
ide o poskytovanie OÓ
tretej strane napr. do
NRSR za účelom
povolenia vstupu,
vybavenie víz, letenky
a i.
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monitorovaním
osôb,
ktoré
sa
v priestoroch MS zdržujú (zamestnanci,
obchodní
partneri
a
verejnosť)
a ochrana života a zdravia osôb
pohybujúcich sa v monitorovanom
priestore.
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH
POVINNOSTÍ
prevádzkovateľa
vyplývajúcich zo zák. č. 250/2007 Z. z.

spoločnosť zabezpečujúca
strážnu službu, odborní
konzultanti a poradcovia,
ktorí sú viazaní zákonnou
a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti

10 rokov po ukončení
reklamácie

subjekty, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje OÚ
na základe zákona, odborní
konzultanti a poradcovia
ktorí sú viazaní zákonnou
a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti,
spoločnosť zabezpečujúca
archiváciu a skartáciu

po dobu trvania
pracovnoprávneho
vzťahu, zmluvného
vzťahu

organizátori športových
podujatí, Národná rada SR
iné tretie strany, ktorým
poskytnutie OÚ súvisí s
účelom spracúvania.,
subjekty, ktorým poskytnutie
OÚ vyplýva
prevádzkovateľovi zo zákona,
spoločnosť zabezpečujúca
archiváciu a skartáciu,
odborní konzultanti
a poradcovia, ktorí sú viazaní
zákonnou a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti

po dobu kým bude
fyzická osoba tvárou
Markízy a/alebo jej
projektu

subjekty, ktorým poskytnutie
OÚ vyplýva
prevádzkovateľovi zo zákona,
odborní konzultanti
a poradcovia, ktorí sú viazaní
zákonnou a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti,
spoločnosť zabezpečujúca
archiváciu a skartáciu

1 rok odo dňa vytvorenia
logu

subjekty, ktorým
prevádzkovateľ poskytuje OÚ
na základe zákona, odborní
konzultanti a poradcovia,
ktorí sú viazaní zákonnou
a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti,
spoločnosti zabezpečujúce IT
podporu, spoločnosti
zabezpečujúce poskytnutie IT
riešenia a platformy a/alebo
príslušné licencie (vrátane
spoločností zabezpečujúcich
poskytnutie cloudových
služieb)

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia –
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Oprávneným záujmom je: vzájomná
spolupráca MS a zamestnancov
a externe spolupracujúcich osôb, ktorá
vyplýva z charakteru hlavnej činnosti na
ktorú bola MS založená, ako aj zo
samotného
zmluvného,
resp.
obdobného
vzťahu
medzi
MS
a dotknutou osobu. Ide o poskytovanie
osobných údajov tretím stranám za
účelom zabezpečenia činnosti pre MS
ako napríklad vybavenie vstupu do NR
SR pre novinárov a sprevádzajúce
osoby, zabezpečenie vstupu pre
novinárov na športové podujatia,
zabezpečenie
služobnej
cesty
a podobne.
čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY –
spracovanie OÚ je nevyhnutné na
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je FO ako dotknutá osoba

tváre Markízy
a/alebo jej
projektov –
vybrané externé
spolupracujúce
osoby

pozn. účelom je
dohodnutá propagácia
MS navonok

v prípade, ak dotknutá osoba nie je
zmluvnou stranou s MS (zmluva s PO):
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Oprávneným záujmom je: propagácia
MS a osôb, ktoré s MS verejne
spolupracujú, pričom táto propagácia
vyplýva z charakteru hlavnej činnosti na
ktorú bola MS založená, ako aj zo
samotného
zmluvného,
resp.
obdobného
vzťahu
medzi
MS
a dotknutou osobu (napr. propagácia
MS a jej relácií MS na podujatiach
a inou dohodnutou formou, propagácia
na webovom sídle MS, sociálnych
sieťach a i.)

AGENDA SIEŤOVEJ
BEZPEČNOSTI

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia –
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Oprávneným záujmom je: najmä
zabezpečenie siete a sieťových
zariadení, kontrola a prevencia
neoprávnených prístupov a prevencia
odcudzenia
dát.
Oprávnený
záujem
prevádzkovateľa
spočíva
v prevencii a ochrane pred počítačovým
útokom a nepovoleným prístupom
neoprávnených
osôb
k údajom,
ochrane interných dát prevádzkovateľa
vrátane OÚ, prevádzkovania interných
IT systémov prevádzkovateľa.

HR AGENDA –
EXTERNÝ MARKETING
– TVÁRE MARKÍZY
A/ALEBO JEJ
PROJEKTOV
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zamestnanci,
externé
spolupracujúce
osoby,
dodávatelia a iné
fyzické osoby,
ktoré majú
prístup do
systémov
prevádzkovateľ
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AGENDA
NAHRÁVANIA
PROSTREDNÍCTVOM
FIREMNÝCH
APLIKÁCIÍ
(napr. Microsoft
TEAMS a pod.).
Fyzická osoba,
ktorá sa
zúčastnila
nahrávaného
online
stretnutia

Pozn. účelom
spracúvania OÚ je
nahrávanie školení,
porád a meetingov za
účelom ich
zdokumentovania v
prípade overenia si
niektorých
skutočností, ktoré
boli na nich uvedené,
prípadne možnosti si
ich opätovného alebo
dodatočného
vypočutia

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia –
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Oprávneným
záujmom
je:
spracúvanie
OÚ
formou
zdokumentovania stretnutia (napr.
meetingu, školenia, porady a pod.) na
účely zabezpečenia
opätovného
absolvovania stretnutia, vypočutia si
záznamu zo stretnutia z dôvodu
absencie v čase konania, overenia si
skutočností uvedených na podujatí
a pod. Oprávneným záujmom je
najmä
optimalizácia
finančných
prostriedkov a pracovného času
(napr. v prípade školenia alebo
meetingu na ktorom má byť
zúčastnených viacero osôb a je
problém sa termínovo zladiť alebo
pod.), ochrana majetku (napr.
v prípade
zdokumentovania
skutočností na meetingoch)

60 dní odo dňa
vytvorenia záznamu

subjekty, ktorým
poskytnutie OÚ vyplýva
prevádzkovateľovi zo
zákona, odborní konzultanti
a poradcovia ktorí sú
viazaní zákonnou a/alebo
zmluvnou povinnosťou
mlčanlivosti; spoločnosti
zabezpečujúce IT podporu

MS zverejňuje reportáže, filmy, seriály a iné aktivity súvisiace s jej hlavnou činnosťou na sociálnych sieťach a svojom webovom sídle. Podmienky
spracúvania OÚ na účely správy profilov na sociálnych sieťach a webovom sídle vrátane komunikácie a diskusie s užívateľmi nájdete v samostatnej
informácii o spracúvaní osobných údajov zverejnenej na webovom sídle MS v časti Osobné údaje.
MS nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania OÚ. MS neuskutočňuje prenos
OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). MS nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného
rozhodovania, vrátane profilovania. V prípade spoločnosti Microsoft poskytujúcej firemné nástroje a aplikácie MS sa môže uskutočňovať prenos do tretích
krajín, a to konkrétne do USA. S uvedenou spoločnosťou má MS uzatvorené štandardné zmluvné doložky, ktorých znenie nájdete tu
https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA.
V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie OÚ zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú
požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné
plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade
neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností MS, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.
MS získava OÚ v prvom rade od dotknutých osôb. MS môže získavať OÚ taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov, alebo od tretích osôb, a to
predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy. V prípade, ak budú MS poskytnuté OÚ od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím
týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje MS poskytuje disponuje súhlasom so spracovaním jej OÚ v zmysle týchto
podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ.
V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:
1) na základe žiadosti vyžadovať od MS potvrdenie, či sú alebo nie sú jej OÚ spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich
spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých OÚ;
2) na základe žiadosti vyžadovať od MS opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ;
3) na základe žiadosti vyžadovať od MS vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
a)
OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b)
v prípadoch, kedy boli OÚ spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním OÚ bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny
základ na spracúvanie OÚ alebo iná zákonná výnimka;
c)
ak dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo
dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
d)
osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
e)
na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;
4) na základe žiadosti vyžadovať od MS obmedzenie spracúvania OÚ ak:
a)
dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho MS overiť správnosť OÚ;
b)
spracúvanie OÚ je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c)
MS už nepotrebuje OÚ na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
5) na základe žiadosti vyžadovať od MS osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré MS poskytla, a ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva
automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi;
6) v prípade, ak dochádza k spracúvaniu OÚ na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;
7) z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu
nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu MS ako prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ, vrátane
namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by MS vykonávala na základe automatizovaného
rozhodovania profilovanie);
8) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy
Manager) na adrese GDPR.general@markiza.sk alebo formou doporučeného listu doručeného spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA na adresu Bratislavská
1/a, 843 56 Bratislava alebo u zodpovednej osoby CME na adrese DPO@cme.net . Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť “Osobné údaje –
DODÁVATELIA A OBCHODNÍ PARTNERI“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby
zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA má právo účtovať si
poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na
oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.
V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA,
a to na vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese GDPR.general@markiza.sk alebo u zodpovednej osoby CME na
adrese DPO@cme.net . Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .
Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj v sídle MS a prípadne aj na internej webovej stránke MS v časti “Osobné údaje“.

