Podmienky a informácie o spracovávaní OÚ – PODUJATIA MS a Nadácia
Spoločnosti 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“) a Nadácia Televízie Markíza, IČO: 37 925 270, so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava (ďalej len “Nadácia TV Markíza“ alebo
„Nadácia“) ako spoloční prevádzkovatelia (ďalej len “Spoloční prevádzkovatelia“) spoločne určili účel a prostriedky spracúvania OÚ, a uzatvorili spolu zmluvu podľa čl. 26
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (“GDPR“). Spoloční prevádzkovatelia získavajú a spracúvajú OÚ dotknutých osôb, ktorým týmto poskytujú informácie v zmysle GDPR zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane OÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).
Podľa druhu zmluvného vzťahu so spoločnými prevádzkovateľmi sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracúvania 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 budú spoloční prevádzkovatelia tieto OÚ spracovávať.
Nakoľko v prípade niektorých účelov uvedených nižšie sa nejedná o spracúvanie OÚ zo strany MS a Nadácie ako spoločných prevádzkovateľov, ale účel a prostriedky spracúvania
OÚ boli určené inak, pri konkrétnych účeloch je uvedené, či ide o účel (i) spoločných prevádzkovateľov; alebo ide o (ii) účel patriaci iba MS; alebo (iii) účel patriaci iba Nadácii TV
Markíza; alebo (iv) účel, ktorý má aj MS aj Nadácia každá ako samostatný prevádzkovateľ.
ÚČELY SPRACÚVANIA PRE PODUJATIA S REGISTRÁCIOU:
Dotknuté osoby

Účel spracúvania OÚ

Právny základ spracúvania OÚ

Doba spracúvania

1
PODUJATIA S REGISTRÁCIOU
Registrovaní
účastníci (resp. ich
zákonní
zástupcovia a i.
dotknuté osoby)

pozn. ide o spracúvanie
OÚ spoločných
prevádzkovateľov
Nadácie a spoločnosti
MARKÍZA - SLOVAKIA,
spol. s r.o. pri
organizovaní podujatí,
na ktoré sa účastníci
registrujú buď osobne
alebo online

2

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1
písm. b) Nariadenia (ZMLUVA)
nevyhnutné na plnenie zmluvy,
ktorej zmluvnou stranou alebo
účastníkom je dotknutá osoba

6 mesiacov odo dňa
ukončenia
podujatia/eventu

Príjemcovia
subjekty, ktorým prevádzkovateľ
poskytuje OÚ na základe zákona,
odborní konzultanti a poradcovia ktorí
sú viazaní zákonnou a/alebo
zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti,
spoločnosti/osoby poskytujúce IT
služby/support, banky, poskytovateľ
IT platformy, spoločnosti
zabezpečujúce platobne brány
a mobilní operátori, spoločnosť
zabezpečujúca archiváciu a skartáciu,
spoločnosti zabezpečujúce
organizáciu podujatia/eventu,
spoločnosti zabezpečujúce PR,
spoločnosti zabezpečujúce
fotodokumentáciu a pod. služby,
sponzori podujatia/eventu

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
PRIAMY MARKETING
VO VZŤAHU
K PODUJATIAM S
REGISTRÁCIOU
Registrovaní
účastníci (resp. ich
zákonní
zástupcovia a i.
dotknuté osoby)

3

pozn. účelom je
zasielanie informácií a
newslettrov o vlastných
a podobných tovaroch a
službách týkajúcich sa
podujatí
organizovaných
spoločnými
prevádzkovateľmi

PODUJATIA – FOTENIE
A I. ZÁZNAMY
VŠEOBECNE

Účastníci podujatí

4

Účastníci podujatí

(pozn. ide
o vyhotovovanie
fotografií, zvukových,
obrazových, zvukovo –
obrazových záznamov
na účely informovania o
podujatiach spoločných
prevádzkovateľov a o
aktivitách spoločných
prevádzkovateľov s
cieľom propagácie
spoločných
prevádzkovateľov na
podujatiach
organizovaných
spoločnými
prevádzkovateľmi, ktoré
sú s alebo bez
registrácie)
PODUJATIA – FOTENIE
A I. ZÁZNAMY DETÍ
Pozn. vyhotovovanie
podobizní, zvukových,
obrazových záznamov,
zvukovo – obrazových
záznamov detí na

Oprávneným
záujmom
je:
zasielanie
newslettrov
registrovaným účastníkom podujatí
(resp. ich zákonným zástupcom),
ktoré
obsahujú
marketingové
informácie týkajúce sa vlastných
a podobných tovarov a služieb
súvisiacich
podujatiami
organizovanými
spoločnými
prevádzkovateľmi
s cieľom
informovania
o novinkách,
aktivitách, podobných podujatiach
a iných skutočnostiach súvisiacich
s podujatiami a službami s nimi
spojenými
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia –
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Oprávneným záujmom je: Spoloční
prevádzkovatelia majú oprávnený
záujem spracúvať OÚ formou
fotografií, zvukových, obrazových,
zvukovo – obrazových záznamov na
účely informovania verejnosti o
organizovaných
podujatiach
spoločných prevádzkovateľov, o ich
aktivitách. Ide o marketingové
aktivity, ktorých cieľom je nielen
informovať
širokú
verejnosť
o podujatiach,
činnostiach
a
aktivitách
spoločných
prevádzkovateľoch,
ale
aj
informovať
fyzické
osoby
o možnosti zúčastnenia sa na
takýchto
podujatiach
s informáciami ako takáto akcia
vyzerá a čo všetko môžu od nej
očakávať.

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia –
súhlas dotknutej osoby

2 roky od poslednej
účasti na podujatí
organizovanom
spoločnými
prevádzkovateľmi

subjekty, ktorým poskytnutie OÚ
prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona;
spoločnosti/osoby poskytujúce IT
služby/support, poskytovateľ IT
platformy, spoločnosti poskytujúce IT
riešenia pre
rozposielanie newslettrov mobilní
operátori, odborní konzultanti
a poradcovia, ktorí sú viazaní
zákonnou a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti
zabezpečujúce organizáciu
podujatia/eventu

Účel patrí
MS a Nadácii
ako spoločným
prevádzkovate
ľom

MS a Nadácii
ako spoločným
prevádzkovate
ľom

MS a Nadácii
ako spoločným
prevádzkovate
ľom

5 rokov odo dňa
ukončenia
podujatia/eventu

5 rokov odo dňa
ukončenia
podujatia/eventu

subjekty, ktorým prevádzkovateľ
poskytuje OÚ na základe zákona,
spoločnosti/osoby poskytujúce IT
služby/support, odborní konzultanti
a poradcovia, ktorí sú viazaní
zákonnou a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť
zabezpečujúca archiváciu a skartáciu,
spoločnosti zabezpečujúce
organizáciu podujatia/eventu,
spoločnosti zabezpečujúce PR,
spoločnosti zabezpečujúce
fotodokumentáciu a pod. služby,
sponzori podujatia/eventu

subjekty, ktorým prevádzkovateľ
poskytuje OÚ na základe zákona,
spoločnosti/osoby poskytujúce IT
služby/support, odborní konzultanti
a poradcovia, ktorí sú viazaní
zákonnou a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť

MS a Nadácii
ako spoločným
prevádzkovate
ľom

marketingové účely
vykonávajú spoloční
prevádzkovatelia iba so
súhlasom zákonných
zástupcov.

5

Účastníci
televízneho
vysielania
(tj. FO
zaznamenané na
zvukovom,
zvukovoobrazovom
zázname a iné FO,
ktorých OÚ sú
zaznamenané pre
účely zverejnenia
masovokomunikač
nými
prostriedkami)

Broadcasting - core
business
Vysielanie - HLAVNÁ
ČINNOSŤ
(pozn. informovanie
verejnosti
masovokomunikačnými
prostriedkami najmä 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.)

zabezpečujúca archiváciu a skartáciu,
spoločnosti zabezpečujúce
organizáciu podujatia/eventu,
spoločnosti zabezpečujúce PR,
spoločnosti zabezpečujúce
fotodokumentáciu a pod. služby,
sponzori podujatia/eventu
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 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.
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

len MS ako
samostatnému
prevádzkovate
ľovi

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

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 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

v prípade, ak dotknutá osoba nie je
zmluvnou stranou s MS (zmluva s
PO): čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
- OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

6

Strany sporu,
účastníci konania
a ďalšie zúčastnené
osoby

AGENDA
VYBAVOVANIA
SÚDNYCH SPOROV,
EXEKÚCIÍ, VYMÁHANIE
POHĽADÁVOK

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.
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

10 rokov po
právoplatnom
skočení príslušného
konania, resp. v
zmysle príslušných
predpisov

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

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

1 rok odo dňa
vytvorenia logu

subjekty, ktorým prevádzkovateľ
poskytuje OÚ na základe zákona,

7

8

Fyzické osoby
uplatňujúce si
práva dotknutých
osôb

UPLATŇOVANIE PRÁV
DOTKNUTÝCH OSOB
(GDPR - requests
administration)

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné
na
splnenie
ZÁKONNÝCH
POVINNOSTÍ
prevádzkovateľa vyplývajúcich z
Nariadenia a ZOOÚ a súvisiacich
právnych predpisov

Externé
spolupracujúce

AGENDA SIEŤOVEJ
BEZPEČNOSTI

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

aj MS ako
samostatnému
prevádzkovate
ľovi; a aj
Nadácii ako
samostatnému
prevádzkovate
ľovi

aj MS ako
samostatnému
prevádzkovate
ľovi; a aj
Nadácii ako
samostatnému
prevádzkovate
ľovi
aj MS ako
samostatnému

osoby; dodávatelia
a iné fyzické osoby,
ktoré majú prístup
do systémov
prevádzkovateľa
alebo sa
nachádzajú v
systémoch
prevádzkovateľa

9

správca Nadácie,
členovia správnej
a dozornej rady,
darcovia,
obdarovaní a iné
FO, ktorých osobné
údaje sa
nachádzajú
v dokumentácii
týkajúcej sa
nadácie a osoby
podieľajúce sa na
činnostiach a
kontrole Nadácie
podľa príslušných
právnych predpisov
tretieho sektora

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)

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.

AGENDA NADÁCIE
(pozn. ide o spracúvanie
OÚ za účelom činnosti
Nadácie – vznik, zánik,
výkon činnosti Nadácie
(napr. Výročná správa,
Zasadnutia správnej
rady, Správy pre MINV
o verejných zbierkach,
povinné zverejňovanie
informácií v OV),
oznámenie KÚV a pod.

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné
na
splnenie
ZÁKONNÝCH
POVINNOSTÍ
prevádzkovateľa vyplývajúcich zo
zák. č. 40/1964 Zb., zák. č. 34/2002
Z. z., zákon. č. 431/2002 Z. z., zák. č.
297/2008 Z. z., zák. č. 346/2018 Z.
z., zák. č. 162/2014 Z. z.

10 rokov
nasledujúcich po roku
ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým poskytnutie OÚ
vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona,
odborní konzultanti a poradcovia ktorí
sú viazaní zákonnou a/alebo
zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti,
spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA,
spol. s r.o. , IČO: 31 444 873, so
sídlom Bratislavská 1/A, 843 56
Bratislava zabezpečujúca agendu
Nadácie a súvisiace činnosti,
spoločnosti zabezpečujúce IT podporu

prevádzkovate
ľovi; a aj
Nadácii ako
samostatnému
prevádzkovate
ľovi

len Nadácii
ako
samostatnému
prevádzkovate
ľovi

ÚČELY SPRACÚVANIA PRE PODUJATIA BEZ REGISTRÁCIE:
1

PODUJATIA – FOTENIE
A I. ZÁZNAMY
VŠEOBECNE

Účastníci podujatí

(pozn. ide
o vyhotovovanie
fotografií, zvukových,
obrazových, zvukovo –
obrazových záznamov
na účely informovania o
podujatiach spoločných
prevádzkovateľov a o
aktivitách spoločných
prevádzkovateľov s
cieľom propagácie
spoločných
prevádzkovateľov na
podujatiach
organizovaných
spoločnými
prevádzkovateľmi, ktoré
sú s alebo bez
registrácie)

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia –
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Oprávneným záujmom je: Spoloční
prevádzkovatelia majú oprávnený
záujem spracúvať OÚ formou
fotografií, zvukových, obrazových,
zvukovo – obrazových záznamov na
účely informovania verejnosti o
organizovaných
podujatiach
spoločných prevádzkovateľov, o ich
aktivitách. Ide o marketingové
aktivity, ktorých cieľom je nielen
informovať
širokú
verejnosť
o podujatiach,
činnostiach
a
aktivitách
spoločných
prevádzkovateľoch,
ale
aj
informovať
fyzické
osoby
o možnosti zúčastnenia sa na
takýchto
podujatiach
s informáciami ako takáto akcia
vyzerá a čo všetko môžu od nej
očakávať.

MS a Nadácii
ako spoločným
prevádzkovate
ľom

5 rokov odo dňa
ukončenia
podujatia/eventu

2

3

Účastníci podujatí

PODUJATIA – FOTENIE
A I. ZÁZNAMY DETÍ
Pozn. vyhotovovanie
podobizní, zvukových,
obrazových záznamov,
zvukovo – obrazových
záznamov detí na
marketingové účely
vykonávajú spoloční
prevádzkovatelia iba so
súhlasom zákonných
zástupcov.

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia –
súhlas dotknutej osoby

5 rokov odo dňa
ukončenia
podujatia/eventu

Účastníci
televízneho
vysielania
(tj. FO
zaznamenané na
zvukovom,
zvukovoobrazovom
zázname a iné FO,
ktorých OÚ sú
zaznamenané pre
účely zverejnenia

Broadcasting - core
business
Vysielanie - HLAVNÁ
ČINNOSŤ
(pozn. informovanie
verejnosti
masovokomunikačnými
prostriedkami najmä v
oblasti televízneho
vysielania (najmä
novinárska a
spravodajská činnosť.

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 nevyhnutné pre
potreby informovania verejnosti
masovokomunikačnými

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

subjekty, ktorým prevádzkovateľ
poskytuje OÚ na základe zákona,
spoločnosti/osoby poskytujúce IT
služby/support, odborní konzultanti
a poradcovia, ktorí sú viazaní
zákonnou a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť
zabezpečujúca archiváciu a skartáciu,
spoločnosti zabezpečujúce
organizáciu podujatia/eventu,
spoločnosti zabezpečujúce PR,
spoločnosti zabezpečujúce
fotodokumentáciu a pod. služby,
sponzori podujatia/eventu

subjekty, ktorým prevádzkovateľ
poskytuje OÚ na základe zákona,
spoločnosti/osoby poskytujúce IT
služby/support, odborní konzultanti
a poradcovia, ktorí sú viazaní
zákonnou a/alebo zmluvnou
povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť
zabezpečujúca archiváciu a skartáciu,
spoločnosti zabezpečujúce
organizáciu podujatia/eventu,
spoločnosti zabezpečujúce PR,
spoločnosti zabezpečujúce
fotodokumentáciu a pod. služby,
sponzori podujatia/eventu
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 konzultanti a poradcovia,
ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo
zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti,
poskytovatelia on-line reklamy
a spoločnosti zabezpečujúce
programatický predaj reklamy,

MS a Nadácii
ako spoločným
prevádzkovate
ľom

len MS ako
samostatnému
prevádzkovate
ľovi

masovokomunikač
nými
prostriedkami)

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.)

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.
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

reportáže – 7 dní odo
dňa vytvorenia
spravodajský archív
obsahujúci reportáže
a príspevky – 2 roky
odo dňa odvysielania

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

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.

v prípade, ak dotknutá osoba nie je
zmluvnou stranou s MS (zmluva s
PO): čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
- OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

4

Strany sporu,
účastníci konania
a ďalšie zúčastnené
osoby

AGENDA
VYBAVOVANIA
SÚDNYCH SPOROV,
EXEKÚCIÍ, VYMÁHANIE
POHĽADÁVOK

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.
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

10 rokov po
právoplatnom
skočení príslušného
konania, resp. v
zmysle príslušných
predpisov

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

aj MS ako
samostatnému
prevádzkovate
ľovi; a aj
Nadácii ako
samostatnému
prevádzkovate
ľovi

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)

aj MS ako
samostatnému
prevádzkovate
ľovi; a aj
Nadácii ako
samostatnému
prevádzkovate
ľovi

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

len Nadácii
ako
samostatnému
prevádzkovate
ľovi

5
Fyzické osoby
uplatňujúce si
práva dotknutých
osôb

UPLATŇOVANIE PRÁV
DOTKNUTÝCH OSOB
(GDPR - requests
administration)

6

7

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné
na
splnenie
ZÁKONNÝCH
POVINNOSTÍ
prevádzkovateľa vyplývajúcich z
Nariadenia a ZOOÚ a súvisiacich
právnych predpisov

aj MS ako
samostatnému
prevádzkovate
ľovi; a aj
Nadácii ako
samostatnému
prevádzkovate
ľovi

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
Externé
spolupracujúce
osoby; dodávatelia
a iné fyzické osoby,
ktoré majú prístup
do systémov
prevádzkovateľa
alebo sa
nachádzajú v
systémoch
prevádzkovateľa

AGENDA SIEŤOVEJ
BEZPEČNOSTI

správca Nadácie,
členovia správnej
a dozornej rady,
darcovia,
obdarovaní a iné

AGENDA NADÁCIE
(pozn. ide o spracúvanie
OÚ za účelom činnosti
Nadácie – vznik, zánik,
výkon činnosti Nadácie

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.
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné
na
splnenie
ZÁKONNÝCH
POVINNOSTÍ
prevádzkovateľa vyplývajúcich zo
zák. č. 40/1964 Zb., zák. č. 34/2002

10 rokov
nasledujúcich po roku
ktorého sa týkajú

FO, ktorých osobné
údaje sa
nachádzajú
v dokumentácii
týkajúcej sa
nadácie a osoby
podieľajúce sa na
činnostiach a
kontrole Nadácie
podľa príslušných
právnych predpisov
tretieho sektora

(napr. Výročná správa,
Zasadnutia správnej
rady, Správy pre MINV
o verejných zbierkach,
povinné zverejňovanie
informácií v OV),
oznámenie KÚV a pod.

Z. z., zákon. č. 431/2002 Z. z., zák. č.
297/2008 Z. z., zák. č. 346/2018 Z.
z., zák. č. 162/2014 Z. z.

spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA,
spol. s r.o. , IČO: 31 444 873, so
sídlom Bratislavská 1/A, 843 56
Bratislava zabezpečujúca agendu
Nadácie a súvisiace činnosti,
spoločnosti zabezpečujúce IT podporu

VŠEOBECNE:
Spoloční prevádzkovatelia nesprístupňujú OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania OÚ. Spoloční prevádzkovatelia
neuskutočňujú prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). Spoloční prevádzkovatelia nespracúvajú OÚ pre účely vykonávania
automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, uvedené primerane platí aj v prípade, ak sa jedná o spracovanie OÚ na účely patriace iba
MS; alebo na účely patriace iba Nadácii TV Markíza; alebo na účely, ktoré má aj MS aj Nadácia každá ako samostatný prevádzkovateľ.
MS ako samostatný prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru), pokiaľ dotknutá osoba nebola v
konkrétnom prípade osobitne poučená inak. Prosím vezmite na vedomie, že v odôvodnených prípadoch však môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané niektorej z našich
spriaznených spoločností zo skupiny CME alebo tretej strane na základe medzinárodnej spolupráce médií, či spravodajských agentúr. Vaše osobné údaje spracúvame primárne
na území EHS. Bližšie podrobnosti o tom ako a komu môžeme zdieľať a sprístupňovať Vaše OÚ, ktoré nám boli poskytnuté v súvislosti s vysielaním ako výkonom našej hlavnej
činnosti sú uvedené na stránke https://osobneudaje.markiza.sk/vseobecne v časti „Novinárska činnosť“.
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 spoločných prevádzkovateľoch, ktoré im vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.
Spoloční prevádzkovatelia získavajú OÚ v prvom rade od dotknutých osôb. Spoloční prevádzkovatelia môžu 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 spoločným prevádzkovateľom poskytnuté OÚ od inej ako priamo od
dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje spoločným prevádzkovateľom poskytuje disponuje súhlasom so
spracovaním jej OÚ v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ. Uvedené primerane platí aj v prípade, ak sa jedná o spracovanie OÚ na účely patriace iba MS; alebo
na účely patriace iba Nadácii TV Markíza; alebo na účely, ktoré má aj MS aj Nadácia každá ako samostatný prevádzkovateľ.
V súvislosti so spracovávaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:
1) na základe žiadosti vyžadovať od ktoréhokoľvek zo spoločných prevádzkovateľov (resp. od príslušného samostatného prevádzkovateľa) 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 ktoréhokoľvek zo spoločných prevádzkovateľov (resp. od príslušného samostatného prevádzkovateľa) opravu nesprávnych alebo
neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ;
3) na základe žiadosti vyžadovať od ktoréhokoľvek zo spoločných prevádzkovateľov (resp. od príslušného samostatného prevádzkovateľa) vymazanie/likvidáciu OÚ 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)
OÚ sú spracúvané nezákonne;
e)
na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť OÚ vymazané,;
4) na základe žiadosti vyžadovať od ktoréhokoľvek zo spoločných prevádzkovateľov (resp. od príslušného samostatného prevádzkovateľa) obmedzenie spracúvania OÚ
ak:
a)
dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho spoločným prevádzkovateľom/samostatnému prevádzkovateľovi overiť správnosť
OÚ;
b)
spracúvanie OÚ je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c)
spoloční prevádzkovatelia/samostatný prevádzkovateľ už nepotrebujú OÚ na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho
nároku;
5) na základe žiadosti vyžadovať od ktoréhokoľvek zo spoločných prevádzkovateľov (resp. od príslušného samostatného prevádzkovateľa) OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré
spoločným prevádzkovateľom (resp. samostatnému prevádzkovateľovi) poskytla, a ak je to technicky možné a spracúvanie sa 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 spoločných prevádzkovateľov (resp. oprávneného záujmu príslušného samostatného prevádzkovateľa)
na spracúvaní OÚ, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by spoloční prevádzkovatelia/samostatný
prevádzkovateľ vykonávali na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
8) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Spoloční prevádzkovatelia sa v zmluve uzatvorenej podľa čl. 26 GDPR dohodli, že kontaktnou zodpovednou osobou, bude zodpovedná osoba MS. V prípade, ak ide o účel kde je
prevádzkovateľom iba MS alebo ak ide o účel spoločných prevádzkovateľov, je dotknutá osoba oprávnená uplatniť si svoje žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami u
vedúceho pracovníka pre ochranu OÚ MS (Privacy Manager) na adrese GDPR.general@markiza.sk alebo formou doporučeného listu doručeného spoločnosti MARKÍZA –
SLOVAKIA na adresu Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava. V prípade, ak ide o účel kde je prevádzkovateľom iba Nadácia, je dotknutá osoba oprávnená uplatniť si svoje žiadosti
v súvislosti s vyššie uvedenými právami prostredníctvom e-mailu na nadacia@markiza.sk alebo formou doporučeného listu doručeného Nadácii Televízie Markíza na adresu
Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť “Osobné údaje – Podujatia“. Uvedený postup sa aplikuje aj v prípade, ak má dotknutá osoba
akékoľvek pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním OÚ spoločných prevádzkovateľov a/alebo MS a/alebo Nadácie. Dotknutá osoba má zároveň možnosť
sa so sťažnosťou obrátiť 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/ .
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), spoloční prevádzkovatelia (resp. príslušný samostatný prevádzkovateľ) majú/má
právo účtovať si poplatok zohľadňujúci ich/jeho administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci ich/jeho administratívne náklady na
oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.
Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj v sídle MS a prípadne aj na internej webovej stránke MS v časti “Osobné údaje“ a na webovej stránke Nadácie TV Markíza
v časti „Osobné údaje“.

