Podujatia organizované bankou

Informácia o spracúvaní osobných údajov
(podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR))

Prevádzkovateľ
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00151653, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B (ďalej „Banka“).
telefonický kontakt: 0850 111 888
e-mailová adresa: info@slsp.sk
webové sídlo: www.slsp.sk
Zodpovedná osoba
Riaditeľ odboru právnych služieb
Korešpondenčná adresa: Odbor právnych služieb, Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
e-mailová adresa: osobneudaje@slsp.sk
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania je zvyšovanie povedomia a dobrého mena Banky (PR účely). Právnym základom je súhlas
dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Právnym základom pri spracúvaní týchto osobných údajov je súhlas, v prípade ak vzhľadom na okolnosti situácie
je možné tento získavať (napr. počet účastníkov je limitovaný, vopred určiteľný, udalosť má malý rozsah a pod.),
prípadne oprávnený záujem (po vykonaní balančného testu) ak nie je z objektívnych príčin možné zabezpečiť
súhlasy dotknutých osôb (nemožnosť vopred účastníkov identifikovať, rozsah akcie je veľký, počet účastníkov nie
je limitovaný).
Zdroj získania osobných údajov
Osobné údaje dotknutých osôb budú získavané priamo od dotknutých osôb výlučne prostredníctvom
prevádzkovateľa, alebo ním povereného sprostredkovateľa prostriedkami, ktoré zaručujú primeranú úroveň
ochrany osobných údajov a budú získané výlučne na udalostiach organizovaných prevádzkovateľom.
Doba uchovávania údajov
Banka archivuje a uchováva osobné údaje vo forme vizuálnych a audiovizuálnych záznamov z podujatí
organizovaných Bankou po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a registratúrnym a archivačným
poriadkom Banky, resp. po dobu, na ktorú dotknutá osoba udelila Banke súhlas.
Poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov
Osobné údaje dotknutých osôb nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto
povinnosť ukladá osobitný právny predpis, alebo ak je to dohodnuté medzi dotknutou osobou a Bankou alebo je
nevyhnutné pre plnenie zmluvných /predzmluvných povinností.
Zoznam sprostredkovateľov Banky, ako aj zoznam tretích osôb, ktorým môžu byť Bankou poskytované údaje za
účelmi uvedenými v tomto dokumente sú zverejnené na webovom sídle Banky v časti „Osobné údaje“.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných
údajov Banka sa nerealizuje.
Spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov
Zvyšovanie povedomia a dobrého mena Banky považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý sledujeme len v tých
prípadoch, v ktorých podľa vykonaného balančného testu tento oprávnený záujem prevažuje nad záujmami alebo
základnými právami a slobodami dotknutej osoby. Daný oprávnený záujem zahŕňa typické činnosti v rámci PR
komunikácie Banky, najmä tvorbu a šírenie obsahu v rámci Sporka TV, časopise Sporka, PR článkov, video
blogov riadiacich predstaviteľov SLSP, organizovaní podujatí, administrácii intranetu Banky, ako aj vyhotovovaní
a používaní určitých fotografií a/alebo videí z našich podujatí pri dodržaní interných postupov Banky (napr.
ilustračné zábery, snímky zachytávajúce atmosféru podujatia, letecké snímky alebo hromadné fotografie). Ide
najmä o prípady, kedy sa získavanie súhlasov dotknutých osôb nejaví ako možné alebo vhodné.
Poučenie: Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na základe
oprávneného alebo verejného záujmu ako aj proti spracúvaniu na účely priameho marketingu vrátane
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namietania proti súvisiacemu profilovaniu podľa čl. 21 GDPR. Ak dotknutá osoba udelila Banke súhlas
so spracúvaním osobných údajov, má právo kedykoľvek ho odvolať, pričom odvolanie nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov
Dotknutá osoba má najmä právo žiadať od Banky:
- prístup k informáciám o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby Bankou,
- zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- vymazanie osobných údajov spracúvaných Bankou, ak uplynul účel ich spracúvania, ak bol odvolaný súhlas
na ich spracúvanie za predpokladu, že sú údaje spracúvané na základe súhlasu, osobných údajov pre
marketingové účely, ak neexistuje objektívny oprávnený záujem Banky, ak sú osobné údaje spracúvané
nezákonne, alebo ak to vyžaduje právny predpis,
- obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré poskytol Banke v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú
spracúvané automatizovane, a ktoré sú zároveň spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu.
Dotknutá osoba má tiež právo:
- namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Banka spracúva na právnom základe ochrany oprávnených
záujmov, vrátane profilovania a priameho marketingu
- odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov
- podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR

