VYSLOVNÝ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV OSOBITNEJ KATEGÓRIE – PROJEKT NAJKRAJŠIE VIANOCE
Týmto výslovným súhlasom udeľujem Nadácii Televízie Markíza, so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, IČO: 37 925 270, zapísanej v registri nadácií vedenom
Ministerstvom vnútra SR pod č. 203/na-2002/869 (ďalej len „Nadácia Markíza“) ako prevádzkovateľovi výnimku podľa čl. 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR“), aby v súvislosti
s výzvou Najkrajšie Vianoce organizovanej v období od novembra 2020 (ďalej len “Projekt“) získavala a spracovávala osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9
ods. 1 GDPR v takom rozsahu, aký uvediem v rámci želania / odkazu / opisu príbehu pri prihlásení sa do Projektu (napr. v rozsahu informácií o zdravotnom stave,
prípadne iných obdobných informácii opisujúcich udalosti v súvislosti so zdravotným stavom alebo iné udalosti, ktoré mali dopad na zdravie) (ďalej len “OÚ osobitnej
kategórie“) slúžiacom na moje zapojenie sa do Projektu a výber kandidáta na poskytnutie podpory, resp. na zapojenie sa maloletého v mene ktorého konám ako jeho
zástupca. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov zo strany Nadácie Markíza sú uvedené v dokumente s názvom “Informácie o spracovávaní osobných údajov
Nadáciou TV Markíza“ zverejnenom na https://osobneudaje.markiza.sk/nadacia-tv-markiza/1922593_nadacia-tv-markiza .
Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie najneskôr uplynutím 6 mesiacov od ukončenia Projektu.
V prípade, ak bude zapojenie sa účastníka do Projektu úspešné, a účastníkovi bude v rámci Projektu poskytnutá podpora, platnosť udelenia súhlasu takéhoto
úspešného účastníka uplynie najneskôr do 10 rokov od prvého dňa kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola tomuto účastníkovi podpora
poskytnutá.
Súhlas udeľujem dobrovoľne a beriem na vedomie, že ho môžem kedykoľvek odvolať, a to spôsobom, ktorý je určený nižšie pre podávanie žiadostí v rámci
uplatňovania práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov (ďalej len “OÚ“). V prípade odvolania tohto súhlasu, Nadácia Markíza v súlade
s príslušnou legislatívou zastaví spracovateľské činnosti, avšak nie je povinná zlikvidovať OÚ, ktoré spracúva na základe iného právneho titulu než bol odvolaný súhlas
alebo ak na iný postup existuje iná zákonná výnimka. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založeného na odvolanom súhlase pred jeho
odvolaním.
Účasť v Projekte je dobrovoľná, avšak beriem na vedomie, že v prípade, ak sa účastník Projektu v súvislosti s jeho zapojením sa do Projektu rozhodol Nadácii Markíza
poskytnúť OÚ osobitnej kategórie, a tieto sú dôvodom pre jeho zapojenie sa do Projektu, poskytnutie OÚ je predzmluvnou požiadavkou pre zapojenie sa účastníka
do Projektu a pre jeho riadne vyhodnotenie zo strany Nadácie Markíza (tj. pre zapojenie účastníka do Projektu, vyhodnotenie zaslaných informácii, výber kandidáta
na poskytnutie podpory a jeho následné kontaktovanie). Zapojením sa účastníka do Projektu vzniká medzi Nadáciou Markíza a zapojeným účastníkom predzmluvný
vzťah. V takomto prípade Poskytnutie týchto OÚ osobitnej kategórie predstavuje požiadavku pre posúdenie ich účasti na Projekte a prípadné následné uzavretie
zmluvy o poskytnutí podpory (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – zmluvné a predzmluvné vzťahy) a v prípade zamedzenia ich ďalšieho spracúvania, Nadácia Markíza nie je
schopná ďalej zabezpečiť zapojenie účastníka do Projektu a zabezpečiť mu prípadné poskytnutie podpory a uzavretie zmluvy. Uvedené sa primerane vzťahuje aj na
spracovanie OÚ vybraných kandidátov, ktorým bude poskytnutá podpora.
OÚ osobitnej kategórie budú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – zmluvné a predzmluvné vzťahy; a zároveň výslovného súhlasu ako výnimky podľa
čl. 9 ods. 1 a 2 GDPR. Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom “Informácie o spracovávaní osobných údajov Nadáciou TV Markíza“ zverejnenom na
https://osobneudaje.markiza.sk/nadacia-tv-markiza/1922593_nadacia-tv-markiza .
Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). Prevádzkovateľ nespracúva
Osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.
Nadácia Markíza ako prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám, okrem (i) spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.,
IČO: 31 340 822, so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava ako partnerovi Projektu; (ii) subjektov, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona;
(iii) odborným konzultantom a poradcom, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; (iv) spoločnostiam a osobám poskytujúcim IT
služby/support; (v) spoločnosti zabezpečujúcej archiváciu a skartáciu; (vi) spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 31 444 873, so sídlom Bratislavská 1/A, 843
56 Bratislava a iným zverejneným sponzorom Projektu; a prípadne aj (vii) spoločnostiam zabezpečujúcim PR služby pre Projekt, fotodokumentáciu a pod. služby.
Žiadosti v súvislosti s právami vyplývajúcimi z GDPR je dotknutá osoba oprávnená uplatniť na adrese GDPR.general@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 – NADÁCIA –
PROJEKT NAJKRAJŠIE VIANOCE“.
Uvedený postup sa aplikuje aj v prípade, ak má dotknutá osoba akékoľvek pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním OÚ Nadáciou Markíza.
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/ .

