Spracovanie osobných údajov
počas podujatia FSKL - súťažiaci a doprovod
Nadácia TV JOJ (ďalej len “nadácia”) spracúva osobné údaje vždy v súlade s Nariadením EP a rady
EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len “zákon”)

1. Rozsah spracovania osobných údajov
Nadácia spracúva osobné údaje poskytnuté osobami (fyzickými alebo právnickými), ktoré sú v pozícii
súťažiaceho (hráča/ky, trénera/ky alebo dozoru).
Spracúvame najmä tieto údaje:
a) osobné údaje bežné: meno, priezvisko, názov tímu alebo názov školy, mesto, fotografia alebo
videozáznam (audiovizuálne dielo)
b) osobné údaje bežné: v prípade hráča aj jeho štatistiky, prihrávky, gólové šance, góly a pod., ktoré
sa týkajú podujatia
c) osobné údaje citlivé alebo zvláštnej kategórie - nespracovávame

2. Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie
Osobné údaje nadácia spracúva za účelom:
a) marketingovej a PR komunikácie prostredníctvom sociálnych sieti, internetu, printových médií
alebo televízneho a rozhlasového vysielania.
b) pozitívnej prezentácie dotknutej osoby v rámci projektu (floorball SK LIGA ďalej len “FSKL”)
nadácie
c) zverejňovanie fotografií alebo videozáznamu dotknutých osôb (hráča/ky, trénera/ky alebo dozoru)
so zámerom budovať dobré meno prevádzkovateľa a spracovateľov, jeho zmluvných partnerov,
propagovať prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a jeho webovom sídle, vo vnútorných
administratívnych priestoroch, na sociálnych sieťach, prípadne na intranete .

3. Právny základ pre spracovanie
Právnym základom pre spracovanie je:
a) Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných
údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
b) oprávnený záujem na základe vykonaného testu proporcionality v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia je spracúvanie zákonné, ak je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy
alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä
ak je dotknutou osobou dieťa (ďalej len „oprávnené záujmy“).

4. Zdroje osobných údajov
Osobné údaje sú získavané od dotknutej osoby písomne alebo elektronicky v rámci systému alebo sú
zhotovené prevádzkovateľom alebo jeho zmluvným partnerom (fotografie a videozáznam).

5. Prevádzkovateľ
Nadácia TV JOJ, sídlom Brečtanová 1, 83101 Bratislava, IČO 37925636
Tel: 02/59888598 Email: gdpr@nadaciatvjoj.sk

6. Rozsah spracovania
Subjekty spracúvajúce osobné údaje: osobné údaje spracováva nadácia alebo zmluvní partneri
(sprostredkovatelia a to v písomnej alebo elektronickej podobe.

Sprístupnenie osobných údajov: nadácia sprístupňuje osobné údaje zmluvným partnerom
(sprostredkovateľom) pričom príjemcom môže byť tiež verejnosť v prípade účelu uvedeného v bode 2
písm a) až c) kde sa však uvádzajú osobné údaje v súvislosti s konkrétnym účelom použitia, či už
prezentácie výsledkov konkrétneho hráča, prostredníctvom sociálnych sietí alebo
masovokomunikačných prostriedkov.

7. Doba uchovávania
Nadácia uchováva osobné údaje minimálne 3 roky po skončení roku v ktorom boli osobné údaje
poskytnuté alebo získané. V prípade osobných údajov, ktoré nie sú právnymi predpismi alebo
osobitnými právnymi predpismi vyžadované a dotknutá osoba uviedla samostatne bez
predchádzajúcej žiadosti nadácie sa osobné údaje nespracovávajú a sú zlikvidované ihneď.

8. Presun do tretej krajiny
Nadácia nepresúva osobné údaje do tretích krajín.

9. Poskytovanie osobných údajov
Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované nasledovne:
d) v prípade osobných údajov za účelom propagácie
V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné uzatvoriť zmluvu a zabezpečiť komunikáciu
a riadne plnene predmetu zmluvy.

10. Práva dotknutej osoby
Práva dotknutej osoby upravujú §§ 19 až 28 zákona, pričom dotknutá osoba má právo:
a) požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (§ 21),
b) na opravu osobných údajov (§ 22),
c) na vymazanie osobných údajov (§ 23)
d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24),
e) namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27),
f) na prenosnosť osobných údajov (§ 26),
g) kedykoľvek svoj súhlas odvolať (§14) ,
h) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

11. Orgán dozoru
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
https://dataprotection.gov.sk/
12. Ďalšie informácie
V prípade potreby ďalších informácií sú tieto uvedené:
a) na webovom sídle nadácie https://nadacia.joj.sk/GDPR
b) počas podujatia u riaditeľa turnaja

