ZSOU Svieže leto s TV JOJ

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov
(ďalej len „ZSOU“)
1. Prevádzkovateľ osobných údajov:
Spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov, teda subjektami, ktoré spracovávajú osobné
údaje dotknutej osoby (účastníka súťaže), je spoločnosť MegaVox, s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17,
851 02 Bratislava, IČO: 35 799 676, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave,
oddiel Sro, vložka číslo 22840/B (ako organizátor súťaže) a spoločnosť Slovenská produkčná,
a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 843 624, zapísanú v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3006/B (ako vyhlasovateľ súťaže) (ďalej
spolu aj ako „Prevádzkovateľ“). Organizátor súťaže a vyhlasovateľ súťaže sú spoločnými
prevádzkovateľmi na základe Zmluvy o spolupráci, predmetom ktorej je spolupráca zmluvných
strán pri organizovaní, realizácii a propagácii súťaže SVIEŽE LETO S TV JOJ. Predmetná
zmluva je účinná od 15.6.2019 a bola medzi organizátorom súťaže a vyhlasovateľom súťaže ako
zmluvnými stranami uzatvorená na dobu neurčitú.
Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z,
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dotknutých osôb
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov), (ďalej len „Zákon“).
2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:
a)

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu nevyhnutnom
na plnenie účelu a podmienok súťaže.

b)

Prevádzkovateľ spracováva za účelom účasti v SMS súťaži a vyžrebovania výhier osobný
údaj, a to telefónne číslo, z ktorého účastník súťaže odoslal súťažnú SMS a ktorého
spracovanie je nevyhnutné na dosiahnutie účelu účasti účastníka v SMS súťaži a
vyžrebovania výhier.

c)

Prevádzkovateľ spracováva za účelom odovzdania a/alebo vyplatenia výhry SMS súťaže
nevyhnutné osobné údaje výhercov, ktorými sú: meno, priezvisko, tel. číslo, adresa trvalého
pobytu dátum narodenia a číslo účtu účastníka. Tieto údaje sú nevyhnutné na dosiahnutie
účelu odovzdania a/alebo vyplatenia výhry.

d)

d) Prevádzkovateľ spracováva za účelom výroby a vysielania programu, v ktorom bude
dotknutej osobe oznámené, že je výhercom súťaže, osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu
meno, priezvisko, podobizeň, hlasový prejav a iné prejavy osobnej povahy,

e)

Prevádzkovateľ spracováva za účelom vykonania zrážky dane podľa zákona č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov osobný údaj výhercov finančných výhier v
hodnote vyššej ako 350,- Eur (slovom tristopäťdesiat Eur), a to dátum narodenia, ktorý je
nevyhnutný na dosiahnutie účelu vykonania zrážky dane z finančnej výhry.
Na účely uvedené v bode 2 písm. a), b) a d) ZSOU Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje
uvedené v bode 2 písm. a) b) a d) ZSOU na základe súhlasu dotknutej osoby (účastníka
súťaže).
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Na účely uvedené v bode 2 písm. c) a e) ZSOU Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje
bode 2 písm. c) a e) ZSOU na základe osobitného zákona.
3.

Doba uchovania osobných údajov:
Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje podľa bodu 2 písm. a) ZSOU najneskôr do
ukončenia posledného žrebovania, v prípade ak dotknutá osoba nevyužije svoje právo odvolať
súhlas so spracovaním osobného údaju skôr.
Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje podľa bodu 2 písm. b) ZSOU najneskôr do 2 rokov
od prijatia SMS.
Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje podľa bodu 2 písm. c) a e) ZSOU najneskôr
dovtedy, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa osobitného predpisu.
Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje podľa bodu 2 písm. d) ZSOU vo forme, ktorá
umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie
účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a/alebo na uplatnenie právneho nároku, pokiaľ
dotknutá osoba, v prípadoch, kedy právnym základom spracovania osobného údaju dotknutej
osoby je jej súhlas, nevyužije svoje právo odvolať súhlas so spracovaním osobného údaju skôr.

4. Identifikácia príjemcov osobných údajov:
Za účelom odvysielania programu, v ktorom bude súťaž prezentovaná a informovania o súťaži
a výhercoch súťaže Prevádzkovateľ poveril spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, okres
v ktorom má dotknutí osoba – výherca súťaže vedený trvalý pobyt, podobizeň, hlasový prejav
a iné prejavy osobnej povahy, spoločnosť MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 618 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 29871/B (ďalej len „Sprostredkovateľ“), ktorá je
vysielateľom televíznej programovej služby JOJ na základe licencie č. T/39 zo dňa 27.07.1995 a
licencie č. TD/15 zo dňa 22.12.2009, (ii) televíznej programovej služby JOJ PLUS na základe
licencie T/219 zo dňa 09.09.2008 a licencie č. TD/16 zo dňa 22.12.2009, (iii) televíznej
programovej služby WAU na základe licencie č. TD/109 zo dňa 26.03.2013, (iv) televíznej
programovej služby RiK na základe licencie č. TD/144 zo dňa 04.11.2014 a (v) televíznej
programovej služby ŤUKI na základe licencie č. TD/148 zo dňa 09.06.2015 a prevádzkovateľom
audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie sprístupňovaných verejnosti prostredníctvom
internetových stránok www.joj.sk, a www.noviny.sk).

Prevádzkovateľ nie je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb (účastníkov
konania) žiadnym tretím stranám s výnimkou Sprostredkovateľa.
5. Práva dotknutých osôb (práva účastníkov a úspešných účastníkov súťaže (výhercov) vo
vzťahu k spracovaniu osobných údajov):
a) ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby (účastníka či následne
výhercu súťaže) je jej súhlas, môže táto taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie
uvedenej emailovej adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania
vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba (účastník či
výherca súťaže) má právo súhlas kedykoľvek odvolať, a to:
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-‐
-‐

prostredníctvom e-mailu za Slovenskú produkčnú, a.s. na adrese osobneudaje@joj.sk
a/alebo za MegaVox, s.r.o. na adrese office@megavox.sk alebo
písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, a to Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1,
831 01 Bratislava a/alebo MegaVox, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava.

b) dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže) má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na
základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracovávané,
a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa
dotknutej osoby (účastník či výherca súťaže) týkajú.
c) dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže) má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej
týkajú. Za účelom zabezpečenia presnosti osobných údajov dotknutej osoby, je každá dotknutá
osoba povinná oznámiť presné a pravdivé osobné údaje a všetky zmeny osobných údajov,
ktoré dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi podľa ZSOU.
d) dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte,
ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a na
základe zmlúv alebo súhlasu dotknutej osoby a pred uplynutím doby uchovania osobných
údajov. Uplatnenie tohto práva nesmieme mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
e) Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)
ktoré sú predmetom spracúvania ak došlo k porušeniu zákona, alebo na základe odvolania
súhlasu alebo ak skončil účel spracovania alebo po uplynutí času uchovania osobných údajov.
Právo na likvidáciu osobných údajov podľa článku 5 písm. e) ZSOU sa neuplatňuje ak je
spracovanie osobných údajov potrebné na:
-‐ uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
-‐ uplatnenie práva na informácie,
-‐ plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení ďalších zákonov alebo osobitného predpisu,
-‐ uplatnenie právneho nároku
-‐ na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel
podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo
závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.
f) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
-‐ dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže) namieta správnosť osobných údajov, a to počas
obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
-‐ spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže)
namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
-‐ Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebuje ich dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže) na uplatnenie právneho nároku,
alebo
-‐ dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže) namieta spracúvanie osobných údajov podľa §
27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších
zákonov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú
nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
g) Pri podozrení že sa osobné údaje súťažiaceho ako dotknutej osoby neoprávnene spracúvajú,
alebo pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nie je zaobchádzané v súlade so zákonom, alebo na
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Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 30 dní od jej doručenia máte právo sa so svojou
sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR podľa ust. § 100
zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení. Budeme veľmi radi pokiaľ najskôr budete
o tomto podozrení informovať nás, aby sme vedeli podniknúť potrebné kroky a prípadné
pochybenie napraviť.
h) Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad
na ochranu osobných údajov.
6. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
Dotknutá osoba môže prípadné pripomienky, otázky, podnety a dotazy adresovať
Prevádzkovateľovi osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese:
osobneudaje@joj.sk a/alebo office@megavox.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 2
5988 8111 a/alebo 0906 099 986, alebo písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová
1, 831 01 Bratislava a/alebo MegaVox, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava.
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súťažiaci ako dotknutá osoba svojou dobrovoľnou účasťou v súťaži vyhlasuje:
a) že je starší ako 18 rokov a zároveň súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľom,
a to spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s. ako vyhlasovateľom SMS súťaže a spoločnosťou MegaVox,
s.r.o., ako organizátorom SMS súťaže , a to v rozsahu a na dobu podľa týchto ZSOU .
b) že v prípade, ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, si je súťažiaci vedomý toho, že, takéto
spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol
alebo schválil jej zákonný zástupca.
c) že si je vedomá svojho práva kedykoľvek bezplatne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov a to:
-‐ prostredníctvom elektronickej pošty za Slovenskú produkčnú, a.s. na adrese osobneudaje@joj.sk a
za MegaVox, s.r.o. na adrese office@megavox.sk alebo
-‐ písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa - Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01
Bratislava a/alebo MegaVox, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava alebo
-‐ telefonicky, za Slovenskú produkčnú, a.s. na telefónnom čísle: +421 2 5988 a za MegaVox, s.r.o. na
telefónnom čísle 0906 099 986,
Bratislava, 15.6.2019
Slovenská produkčná, a.s. a MegaVox, s.r.o.
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