Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
Talenty Novej Európy
Prihlasujúca osoba, resp. zákonný zástupca prihlasujúcej osoby potvrdzuje, že jej/jemu boli v zmysle
a v rozsahu článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“) poskytnuté
informácie o spracúvaní osobných údajov, bol/a poučený/á o právach dotknutej osoby, ktoré sú
uvedené v závere tohto dokumentu na účely realizácie a vyhodnotenia grantového programu „Talenty
Novej Európy“ (ďalej len ako „Program“), ktorý realizuje spoločnosť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824
12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 426/B spolu so Stredoeurópskou nadáciou, Sasinkova 12, 811 08 Bratislava – Staré Mesto,
IČO: 31 782 876, zapísaná v Registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
registračné číslo: 203/Na-96/129 (ďalej len „prevádzkovatelia“).
1. Vyznačením políčka Súhlasím so spracúvaním osobných údajov súhlasíte (právny základ: čl. 6, ods.
1 písm. a) Nariadenia) so spracúvaním osobných údajov:
a) v rozsahu uvedenom v online prihláške a pripojených dokumentoch (motivačný list, potvrdenie
o návšteve školy, diplomy, úspechy a pod.), za účelom realizácie, vyhodnocovania, posudzovania
a vybratia víťazov Programu,
b) v rozsahu meno, priezvisko, vek, bydlisko, oblasť činnosti, ktorej sa podporení uchádzači venujú,
ich úspechy a aktivity môžu byť zverejnené aj na webových stránkach a sociálnych sieťach
Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ako aj v externých regionálnych a
celoslovenských médiách za účelom propagácie Programu a vybraných uchádzačov,
c) v rozsahu vyhotovovania fotografických a video záznamov počas finálového kola z jednotlivých
osobných prezentácií uchádzačov, ktoré budú zverejnené na webovej stránke www.tne.sk,
www.slovnaft.sk, sociálnych sieťach, prípadne ďalších médiách. Záznamy môžu byť použité pre
účely informovania o príprave budúcich ročníkoch Programu.
2. Vyznačením políčka Súhlasím so zasielaním newslettra o novom ročníku Programu súhlasíte
(právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia) so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom
zasielania newslettera/informácií o organizovaní ďalších ročníkoch Programu v rozsahu
e-mailovej adresy.
Súhlasy so spracúvaním osobných údajov sa vzťahujú na všetky spracovateľské činnosti vykonávané s
osobnými údajmi na obdobné účely.
Dotknutá osoba, ktorá získa grant udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov na dobu 10 rokov
od udelenia súhlasu. Dotknutá osoba, ktorá grant nezíska udeľuje súhlas na spracúvanie osobných
údajov na dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. Po uplynutí vyššie uvedenej doby prevádzkovatelia
bezodkladne vykonajú likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov z informačných systémov
prevádzkovateľov.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas písomne odvolať na adrese SLOVNAFT, a.s., Vlčie
hrdlo 1, 824 12 Bratislava, alebo zaslaním e-mailu, na adresu: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu
pred jeho odvolaním.
Vaše osobné údaje sú spracúvané aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí zabezpečujú technické
a organizačné činnosti v mene prevádzkovateľov. Prevádzkovatelia prehlasujú, že majú riadne
uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany
osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných
údajov.

Prevádzkovatelia majú zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti
alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva
z osobitných predpisov1.
Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.
Neuskutočňujme prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

ZODPOVEDNÁ OSOBA
Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane
osobných údajov2 dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete
obrátiť.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Entry Net, s.r.o.
E-mail: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk
Korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie
o tom, ako vaše osobné údaje používame.
Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ
nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali
elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré
o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo
neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo
doplnili.
Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje,
ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo
je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité
právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide
napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď
si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú
tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od
vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených
záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte
námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

1

Napríklad zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie
uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne
preveríme.
Právo kedykoľvek odvolať súhlas
Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, sme povinní
dodržať tento účel a nemôžeme ho počas spracúvania meniť. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.
Odvolanie súhlasu môžete doručiť poštou na korešpondenčnú adresu alebo e-mail Zodpovednej
osoby, prípadne spôsobom uvedeným v udelenom súhlase.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame
nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava
27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto
dokumente, napíšte nám na adresu Zodpovednej osoby.
Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na webovej
stránke www.tne.sk formou aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste
vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame Vaše osobné údaje.

