
Informácie o ochrane osobných údajov pre  sociálne siete  

 

Prevádzkovateľ: 

Consultee, s.r.o. 

Mickiewiczova 2 

811 07 Bratislava-Staré Mesto 

IČO: 47 443 537 

 

 (ďalej len „prevádzkovateľ“)  

 

Účel spracúvania osobných údajov na našej strane / právny základ: 

 

Na našej webovej stránke, prostredníctvom nášho tzv. newsletteru, alebo na našich stránkach 

na sociálnych sieťach máte možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží. Ak nie je v príslušnej súťaži 

uvedené inak, alebo ak ste nám neudelili ďalší výslovný súhlas, osobné údaje, ktoré nám 

poskytnete pri účasti v súťaži, budú použité len na vyhodnotenie súťaže (napr. určenie 

výhercov, oznámenie výhercov, zaslanie výhry, prípadne anonymné vyhlásenie výhercov). Ak 

na príslušnej sociálnej sieti vystupujete pod skutočným menom alebo vás je možné 

identifikovať na základe fotografií vo vašom profile, nemožno z našej strany vylúčiť 

identifikáciu inými používateľmi. 

 

 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v súvislosti so súťažami je článok 6 ods. 

1 písm. a) GDPR. Ak ste v rámci súťaže udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, máte 

možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. 

 

Príjemcovia / Kategórie príjemcov: 

Tretím osobám budú vaše osobné údaje postúpené iba v prípade, ak je to nevyhnutné pre 

realizáciu súťaže alebo zaslanie výhry (napr. výhra je zaslaná sponzorom súťaže alebo sú údaje 

odovzdané prepravnej spoločnosti), alebo ak ste nám udelili svoj výslovný súhlas. 

Upozorňujeme, že na niektorých stránkach sociálnych sietí môže byť účasť možná aj priamo 

na verejne prístupných stránkach (napríklad na nástenke alebo prostredníctvom komentárov), a 

preto môžu ostatní používatelia vidieť, že sa zúčastňujete takejto súťaže, prostredníctvom vašej 

verejnej interakcie s nami. V takýchto prípadoch je navyše na príslušnej stránke možné 

identifikovať, že ste vyhrali (ak ste víťaz). Ak na príslušnej sociálnej sieti vystupujete pod 

skutočným menom alebo vás je možné spoznať podľa fotografií vo vašom profile, nemožno z 

našej strany vylúčiť identifikáciu inými používateľmi. 

 

 

 

Doba uchovávania/ kritériá na určenie doby uchovávania: 

V prípade nepeňažných výhier budú údaje výhercov uchovávané po dobu trvania zákonných 

záručných lehôt, aby ich v prípade poruchy bolo možné v prípade potreby opraviť alebo 

vymeniť. Pri účasti v súťaži na stránke (napr. prostredníctvom správy alebo komentára) 

nemáme ako ovplyvniť vymazanie vašich údajov zo strany prevádzkovateľa platformy. V 

súvislosti s tým sa preto uplatnia aj informácie o ochrane osobných údajov príslušného 

prevádzkovateľa platformy. 

 



Pri používaní platformy sociálnych sietí sú vaše osobné údaje spravidla spracúvané aj 

príslušným prevádzkovateľom platformy na serveroch v tretích krajinách, najmä v 

USA a Spojenom kráľovstve. 

 

- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

- Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 

 

- LinkedIn: https://privacy.linkedin.com/ 

 

Vaše práva: 

Právo na informácie podľa článku 15 GDPR 

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o 

osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o vašej osobe. Toto zahŕňa najmä: 

• účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, 

• kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, 

• príjemcov, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje 

týkajúce sa vás, 

• plánovanú dobu uchovávania Vašich osobných údajov alebo, pokiaľ o tom nie je možné 

poskytnúť konkrétne informácie, kritériá na stanovenie doby uloženia, 

• existenciu práva na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, právo na obmedzenie 

spracovania osobných údajov zo strany prevádzkovateľa a právo namietať proti spracovaniu, 

• existenciu práva na sťažnosť u dozorného orgánu, 

• všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od 

dotknutej osoby, 

• existenciu automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 

GDPR a v takomto prípade zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj o dopadoch 

takéhoto spracovania na dotknutú osobu. 

 

Ak sú osobné údaje zasielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo 

byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR v súvislosti s prenosom týchto 

údajov. 

Právo na opravu podľa článku 16 GDPR 

Máte právo žiadať od nás, aby sme bezodkladne opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás 

týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných 

osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia. 

Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR 

Máte právo požadovať od nás, aby vaše osobné údaje boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa 

vyskytne jeden z uvedených dôvodov: 

https://privacy.linkedin.com/


• osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným 

spôsobom spracované, 

• odvoláte váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo 

podľa článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie, 

• vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR proti spracovaniu a v prípade 

článku 21 ods. 1 GDPR neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie, 

• osobné údaje neboli zákonne spracované, 

• vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, 

• osobné údaje boli získané v súvislosti s ponúkanými službami  spoločnosti podľa článku 8 

ods. 1 GDPR. 

Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení 

dostupnej technológie a nákladov primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú 

vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých odkazov 

na takéto osobné údaje alebo odstránenie ich kópií, a pod. 

Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR 

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak bude 

splnený jeden z nasledujúcich predpokladov: 

• správnosť osobných údajov bude vami spochybnená, 

• spracovanie je protiprávne a vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie spracovania 

vašich osobných údajov, 

• prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich 

však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov, 

• namietate proti spracovaniu vašich osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR, až kým 

nie je zrejmé, či oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ, prevažujú nad záujmami 

dotknutej osoby. 

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR 

Máte právo vaše osobné údaje dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte 

a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, 

pokiaľ: 

- spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 

písm. a) GDPR , alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, 

- spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu.2 

Pri uplatňovaní vášho práva na prenosnosť údajov máte právo nás požiadať o to, aby vaše 

osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky 

vykonateľné. 

 



Právo namietať podľa článku 21 GDPR 

Za podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 GDPR môžete namietať proti spracovaniu 

osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie. 

 

Vyššie uvedené všeobecné právo namietať sa vzťahuje na všetky účely spracovania uvedené v 

týchto informáciách o ochrane osobných údajov, pri ktorých sa spracovanie uskutočňuje podľa 

článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Na rozdiel od osobitného práva namietať proti spracovaniu 

údajov na reklamné účely sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba 

vtedy, ak nás informujete o naliehavých dôvodoch, napr. o možnom ohrození života alebo 

zdravia. 

Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre spoločnosť  

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 GDPR 

Máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu pre ochranu 

osobných údajov. Ak to chcete urobiť, môžete sa obrátiť na dozorný orgán na ochranu údajov 

v štáte, v ktorom máte bydlisko, alebo na dozorný orgán v Slovenskej republike, kde má sídlo 

spoločnosť Consultee, s.r.o. Dozorným orgánom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská 

republika, tel. +421 /2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

                                                                                        
 


