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Zásady ochrany osobných údajov - GDPR 
 
Zásady spracovávania osobných údajov 

Ochranu Vašich osobných údajov berieme vážne. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitá a pri 
našich obchodných procesoch ju berieme na vedomie. Osobné údaje, ktoré sú získavané behom návštevy týchto webových stránok, 
sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.5.2018.  
 
Osobné údaje 
Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným 
subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne 
použiteľného identifikátora alebo  iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo 
online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú 
identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to 
napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre Vás. Medzi osobné údaje 
teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach 
a preferenciách fyzickej osoby. 
 
Ďalšie osobné údaje 

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do kontaktného formulára na našej stránke. Uchovávame tieto osobné údaje: meno, email, 
telefónne číslo, názov Vašej spoločnosti a Vašu správu, prípadne Vami zaslané dokumenty. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje 
uchovávame k vašej osobe, radi Vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov 
boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme. 
 
Čo je spracúvanie osobných údajov? 

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských 
operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, 
štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným 
spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými 
prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. 
Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo 
zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, 
blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe Vami poskytnutých údajov Vám vieme poskytnúť služby a produkty, 
ktoré vám konkrétne zlepšia život. 
 
Cookies 

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku 
na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača 
niekedy navštívili. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies 
ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači. 
 
Aké údaje zbierame 
Pri poskytovaní našich služieb od Vás ako od dotknutých osôb, zbierame osobné údaje za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a 
plnenia práv a povinností z neho vyplývajúcich. 
 
Na čo tieto informácie používame? 
Informácie, ktoré spracovávame môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností: 

 Presonalizovanie ponuky – vaše informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku Vašim individuálnym potrebám 

 Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate 

 Vylepšenie zákazníckej podpory – Vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na Vaše požiadavky a potreby 

 Na spracovanie transakcií – Vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nidky predané, vymenené alebo postúpené 
tretím stranám bez Vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií. 

 Na spracovávanie výsledkov promoakcií, ankiet a pod. 

 Na odosielanie emailov – emailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií 
a aktualizácií týkajúcej sa Vašej objednávky. Taktiež na odosielanie noviniek, informácie o produktoch a službách, o 
pripravovaných akciách, atď. 

Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania emailov, stačí, ak nám napíšte a my vás odhlásime. 
 
Ste v bezpečí 
Je pre nás prvoradé, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. 
S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy. 
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Odkazy tretích strán 

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky 
ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity 
týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na 
nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na info@mediascreen.sk. 
 
Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám 

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú 
overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú a spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú Vás. Títo partneri sú viazaní 
diskrétnosťou, súhlasili s uchovávaním Vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné. 
Odovzdanie Vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych 
rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky. 
 
Možnosť odhlásenia 

Vaše osobné údaje používame k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich projektoch, službách a produktoch. Vaša účasť je 
samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s prijímaním týchto informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme Vaše 
údaje zablokovali. 
 
Doba uchovávania údajov 

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, 
pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas písomne neodvoláte (za podmienky, 
že nie sme osobitným predpisom viazaní Váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je 
spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali. 
 
Vaše práva 
Ako dotknutá osoba, t.j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. 
osoby, ktorá vaše údaje spracováva. 
Prevádzkovateľom na účely spracúvania osobných údajov je: Mediascreen s.r.o., Hlavná 117/21, 076 22 Hriadky, obchodná 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiely Sro, vo vložke číslo 44074/V. 
Kontaktné osoby: 

Peter Juhás; e-mail: info@mediascreen.sk 
 
Právo na prístup k osobným údajom 
Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o vás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. 
Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom: 
· prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov) 
· aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov) 
· komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov) 
· ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov) 
· že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania alebo že máte 
možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov  
· že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo  
· právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR 
· odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli priamo vy 
· či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona; najmä o použitom 
postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre vás 
· o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácie 
Toto právo na prístup pre vás znamená tiež možnosť získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. Poskytneme vám kópiu vašich 
osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme 
od vás žiadať primeraný administratívny poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov. 
 
Právo na opravu poskytnutých údajov 
V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby ste nám poskytovali správne údaje. Ak sa však napriek tomu 
stane, že spracúvame o Vás nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili 
nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli 
doplnené vaše neúplné osobné údaje. 
 
Právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie) 

Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov: 
· vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali 
· odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame vaše osobné údaje a zároveň 
neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie 
· namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného 
záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie 
· vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne 
· vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej 
únie 
· vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona 

mailto:info@mediascreen.sk
mailto:info@mediascreen.sk


MEDIASCREEN s.r.o. 

Mediascreen s.r.o., Hlavná 117/21, 076 22 Hriadky, Slovakia 
info@mediascreen.sk  
www.mediascreen.sk Page 3/4 
 

Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, 
pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na: 
· na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie 
· na splnenie zákonnej povinnosti 
· na uplatnenie nášho právneho nároku 
· na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám 
znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania 
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z 
nasledovných dôvodov: 
· počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov 
· pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu 
obmedzenie spracúvania osobných údajov 
· my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať vy na preukázanie, 
uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov 
· budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi 
oprávnenými záujmami 
 
V prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. 
Jednoducho nám napíšete na kontakty e-mail: info@mediascreen.sk. 
 
Právo namietať  

Ak máte na to dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je 
právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem. Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim 
osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme 
oprávnení pokračovať v spracovaní vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie 
našich právnych nárokov. 
 
Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne 
Ak Vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a 
ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať. 
 
Právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov 
Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to v prípade ak napadnete 

správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov 
nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje 
Vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie Vašich právnych nárokov 
(reklamácie, súdne spory - inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme Vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania 
osobných údajov Vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely. 
Prevádzkovateľ Vám na Vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie Vašich osobných údajov. 

Právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi 
Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne 

oznámite. Technicky realizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania 
(viď vyššie) vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi. 
Všetky Vaše žiadosti pri uplatňovaní Vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas 
so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 
mesiaca od doručenia žiadosti. 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a Vaše údaje sú uložené na serveroch 
lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich 
sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú 
bezpečnosť Vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené. 

Ako si uplatniť práva 

Vaše vyššie uvedené práva si môžete uplatniť mailom na info@mediascreen.sk. Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, 
priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť 
vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje 
neoprávnenej osobe. 
V prípade, ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona 
môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba. 
Pokiaľ sú vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môžeme 
požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe 
žiadosti. 
 
Dozorný orgán 

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na 
Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa 
ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov). 
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Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov 

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke. Tieto podmienky sú platné od 
10.07.2018 
 
Ako podať sťažnosť? 

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/323 132 14, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, pri podozrení, že sa vaše 
osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. 
 
 
Kontaktujte nás 

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám. 
Mediascreen, s.r.o. 
Hlavná 117/21 
076 22 Hriadky 
Slovensko 
Web: www.mediascreen.sk 
Email: info@mediascreen.sk 
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