METRANS /Danubia/, a.s., Povodská cesta 18, P.O.Box 191, SK 929 01 Dunajská Streda

POUČENIE o spracovaní osobných údajov - fotografie a kamerové záznamy z akcií a podujatí
Týmto dokumentom Vám poskytujeme informáciu o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach
súvisiacich s týmto spracovávaním správcom, ktorým je spoločnosť METRANS /Danubia/, a.s., IČO: 36380032, so
sídlom Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda (ďalej len "Prevádzkovateľ").

1.

Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda osobou, ktorá určuje účel a prostriedky a rozhoduje o spracovaní Vašich
osobných údajov za nižšie uvedeným účelom, je spoločnosť:
METRANS /Danubia/, a.s.
IČO:

36380032

so sídlom:

Povodská cesta 18, SK – 929 01 Dunajská Streda

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10168/T
email:

2.

gdpr@metrans.sk
Ako a prečo sú Vaše osobné údaje spracovávané?

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime príslušnými právnymi predpismi, najmä všeobecným nariadením o
ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie").
Osobné údaje účastníkov našich akcií a podujatí, t.j. podobizeň a prejavy účastníkov na našich akciách
a podujatiach, prípadne ich maloletých detí, zúčastnených najmä na našich akciách venovaných deťom (napr.
Mikulášska akcia, Deň detí, a pod.) môžu byť spracúvané formou vytvárania obrazových (fotografia) alebo obrazovo
– zvukových záznamov (kamera), ktoré vyhotovujeme za účelom:
•

informovania o našej činnosti a aktivitách (vyhotovené záznamy sú sprístupňované verejnosti),

•

komerčné (propagačné) účely,

•

archivačné účely.

Poskytnutie osobných údajov je za každých okolností dobrovoľné – pokiaľ je to v konkrétnom prípade možné, máte
právo odmietnuť vyhotovenie príslušného záznamu Vašej osoby, resp. Vášho dieťaťa (takáto možnosť nebude
daná napr. pri zaznamenávaní davu alebo priestorových záberov z akcií pre verejnosť).
Právny základ spracúvania osobných údajov je daný našim oprávneným záujmom na prezentácií akcií a podujatí
organizovaných našou spoločnosťou voči verejnosti, našim obchodným partnerom a potenciálnym obchodným
partnerom, našim zamestnancom, ako aj potenciálnym zamestnancom, a na potrebe archivácie fotodokumentácie
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z našich akcií. V každom jednotlivom prípade sú záznamy využité len v nevyhnutnom rozsahu pre daný účel
a v žiadnom prípade ich vyhotovenie ani použitie nezasahuje do práva dotknutých osôb na ochranu ich osobnosti.
Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať.
Osobné údaje pre daný účel spracovávame vždy iba po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu ich
spracovania, vrátane archivácie. Osobné údaje sú zlikvidované (vymazané) vždy bez zbytočného odkladu po
odpadnutí účelu (resp. právneho dôvodu) spracovania, resp. po uplynutí zákonom stanovenej doby, počas ktorej
sme povinní tieto údaje uchovávať, ak sa na nás takáto zákonná povinnosť vzťahuje. Trvanie účelu spracúvania
vrátane archivácie pravidelne monitorujeme a prehodnocujeme.
Pri spracovávaní Vašich osobných údajov, resp. Vašich detí, zachytených na obrazových alebo obrazovozvukových záznamov z predmetných akcií nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani k profilovaniu.

3.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Môžete si byť úplne istí, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými
právnymi predpismi. Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni
dostupných prostriedkov.

4.

Komu ďalšiemu poskytujeme Vaše osobné údaje a prečo?

Osobné údaje v tejto súvislosti poskytujeme iným príjemcom v nevyhnutnom rozsahu v odôvodnených prípadoch,
a to
•

prípadne (najmä prostredníctvom zabezpečených prístupových oprávnení v rámci nášho interného IT
systému) ďalším spracovateľom, spolupracujúcim s nami na základe zmluvy o spracovaní najmä v oblasti
IT správy systému, resp. našim dcérskym spoločnostiam zo skupiny METRANS, profesionálnemu
fotografovi, ktorý v našom mene vyhotovuje príslušné obrazové a/alebo obrazovo-zvukové záznamy,
a pod.

•

nášmu obchodnému partnerovi, ktorý s nami spoluorganizuje príslušnú akciu alebo podujatie a má
v záujme použiť fotografie z tejto akcie alebo podujatia pre svoje vlastné účely ako samostatný
prevádzkovateľ; informácie o tomto obchodnom partnerovi budú sprístupnené vždy najneskôr na
príslušnej pozvánke, prípadne iným vhodným spôsobom, pričom poučovaciu povinnosť o nakladaní
s Vašimi osobnými údajmi si plní tento subjekt voči Vám sám vo svojom mene,

•

a ďalej v zákonom stanovených prípadoch príslušným orgánom verejnej moci alebo prípadne iným
zainteresovaným subjektom pre naplnenie vyššie uvedeného účelu spracovania alebo z dôvodu ochrany
našich práv (napr. súdom).

5.

Aké máte práva k Vašim osobným údajom?
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Vo vzťahu k Vašim osobným údajom, resp. údajom (fotografiám a videozáznamom Vašich detí z predmetných
akcií), ktoré spracovávame, máte za podmienok, stanovených Nariadením, nasledujúce práva, ktorá voči nám ako
Prevádzkovateľovi môžete uplatniť:
•

právo získať potvrdenie o (ne)spracovávaní Vašich osobných údajov a na prístup k osobným údajom,
ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracovávame;

•

právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné;

•

právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak sú splnené podmienky
dané zákonom;

•

právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak je spracúvanie osobných
údajov založené na oprávnenom záujme;

•

právo na prenesenie Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi.

Svoje práva môžete uplatniť písomným či e-mailovým podaním, doručeným Prevádzkovateľovi na vyššie uvedené
kontaktné adresy.
Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo podať
sťažnosť dozornému úradu, ktorým je:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

6.

Kde sa dozviete viac?

S akýmikoľvek otázkami, týkajúcimi sa spracovania Vašich osobných údajov, sa na nás môžete obracať na nižšie
uvedených kontaktoch:
kontaktná adresa: METRANS /Danubia/, a.s., Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda
email: gdpr@metrans.sk
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