POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V SOCIÁLNOM PROJEKTE „POZDRAVÍČKO“

Tento dokument obsahuje všetky potrebné informácie o spracúvaní osobných údajov osôb zúčastnených
na projekte „Pozdravíčko“, ako sociálneho projektu zameraného na zachovanie potrebnej rodinnej
interakcie medzi mladšími a staršími generáciami v rodine počas trvania opatrení na zmiernenie
pandemickej krízy spojenej s korona vírusom, a to prostredníctvom zverejnenia vybraných rodinných
video odkazov.
KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Za spracúvanie vašich osobných údajov zodpovedajú organizátori projektu:
Organizátorom projektu je spoločnosť Media and Digital Services a.s., so sídlom Einsteinova 21, 851 01
Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48 238 902, zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 6196/B,
v spolupráci
so spoločnosťou Ponyhouse, s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, Bratislava-Rača 831 06, IČO: 47
102 004, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
91787/B,
(ďalej obe spoločnosti aj ako „organizátor“)
Uvedené spoločnosti sú spoločnými prevádzkovateľmi vo vzťahu k osobným údajom Účastníkov
projektu a osôb vystupujúcich vo videách ako dotknutých osôb.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE POTREBUJEME A PREČO?
Pred nahratím videa na webovom portáli www.pozdravicko.sk je potrebné, aby ste ako Účastník projektu
(osoba, ktorý nahráva video na tento portál) uviedli svoju emailovú adresu. V rámci videa budú zobrazené
osoby podľa Vášho uváženia, teda budeme spracúvať ich podobizeň a hlas, vrátane podobizne a hlasu
Vašich maloletých detí, ak budú vystupovať vo videu. Aj tieto aspekty sú osobnými údajmi.
Ak bude Vaše video vybrané na zverejnenie, zverejní sa len video a nie e-mailová adresa. Bez
spracúvania týchto osobných údajov Vám nevieme umožniť účasť v projekte „Pozdravíčko“. Zverejnenie
videa predstavuje samotné odvysielanie videa prostredníctvom televízneho vysielania televízie JOJ ako
„pozdravíčko“, teda video-pozdrav starým rodičom. V rámci propagácie projektu môžu byť taktiež
v televíznom vysielaní alebo na internetových platformách obchodných partnerov vrátane sociálnych sietí
vybrané videá zverejnené jednotlivo alebo ako súčasť sekvencie videí, prípadne zvuk z videí
v rozhlasovom vysielaní, a to na nevyhnutnú propagáciu projektu, bez ktorej by projekt nemohol byť
realizovateľný.
Osobné údaje maloletých osôb a plnoletých osôb iných ako je Účastník projektu (osoba, ktorá nahrala
video na www.pozdravicko.sk) vystupujúcich vo videu sú odovzdávané organizátorovi Účastníkom
projektu, ktorý video nahral (túto informáciu musíme uviesť, keďže zdrojom týchto osobných údajov nie je
priamo osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú).
Pre úplnosť, osobné údaje nebudú použité na účely automatizovaného rozhodovania ani profilovania
dotknutých osôb.
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NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?
Pred nahratím videa Vás ako Účastníka projektu požiadame, aby ste sa oboznámili s týmto poučením
k ochrane osobných údajov a s obsahom štatútu k projektu. Následne Vás požiadame, aby ste odsúhlasili
celé znenie štatútu. Tento súhlas so znením štatútu udeľujete vo svojom mene a v mene svojich
maloletých detí, ak ste ich zákonným zástupcom oprávneným vstupovať v ich mene do zmluvných
vzťahov (ak budú vystupovať vo videu). Odsúhlasením štatútu vzniká medzi organizátorom, Vami
ako plnoletými osobami zachytenými na videu a Vašimi maloletými deťmi, ktorých zastupujete,
zmluva o účasti na sociálnom projekte „Pozdravíčko“. Ak bude Vaše video vybrané na zverejnenie
organizátormi pre samostatné použitie prípadného obchodného partnera organizátorov (ich identifikácia
bude vždy vopred uvedená v tomto poučení), v momente výberu videa na zverejnenie sa zmluvnou
stranou zmluvy o účasti na projekte stávajú aj títo obchodní partneri, ktorí budú preto tiež spracúvať
osobné údaje obsiahnuté vo vybraných videách a prípadne e-mailovú adresu na účely identifikácie videa.
Podrobnosti nájdete v štatúte.
Táto zmluva Vám umožňuje zúčastniť sa na sociálnom projekte „Pozdravíčko“. Bez jej uzavretia nie je
možné sa projektu zúčastniť. Preto je zmluva o účasti na projekte zároveň právnym základom na
spracúvanie osobných údajov zo strany spoločných prevádzkovateľov.
Ak vo videu vystupujú okrem Vašich maloletých detí aj iné dospelé osoby (napr. Váš partner, rodinný
priateľ, príbuzný alebo ktokoľvek iný), ich osobné údaje (podobizeň a hlas) stávajú sa aj tieto osoby
účastníkmi projektu Pozdravíčko a zaväzujú sa oboznámiť s obsahom štatútu a týmto poučením. Osoba,
ktorá video uploadovala zodpovedá za to, že tieto osoby vystupujú vo videu dobrovoľne a súhlasia s tým,
aby ste video nahrali na www.pozdravicko.sk a tým sa zúčastnili tohto sociálneho projektu za podmienok
uvedených v štatúte. Je Vašou povinnosťou tieto osoby výslovne poučiť o tom, že video môže byť
zverejnené v televízii, rádiu, na internetových platformách (najmä webových stránkach) a sociálnych
sieťach organizátora, a taktiež obchodných partnerov organizátora, ktorí plnia nevyhnutné úlohy na
realizáciu a propagáciu sociálneho projektu „Pozdravíčko“.
E-mailová adresa bude slúžiť na zaradenie a dohľadanie Vášho videa v databáze organizátora
a prípadnú komunikáciu s Vami, ak to bude potrebné.
Video bude uložené prostredníctvom webového portálu www.pozdravicko.sk u organizátora a môže byť
podľa výberu organizátora zverejnené v televízii JOJ ako samotný odkaz starým rodičom, a taktiež
jednotlivo alebo ako súčasť sekvencie videí v rámci nevyhnutnej propagácie projektu zo strany
spoločných prevádzkovateľov.
Ak je to aplikovateľné, osobné údaje môžeme spracúvať aj pre
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

plnenie zákonných povinností, napr. v prípade konaní vedených príslušnými orgánmi
verejnej moci (napr. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
Úrad na ochranu osobných údajov, a pod.),
iné účely ak vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,
po skončení projektu bude právnym základom na spracúvaní vašich osobných údajov
oprávnený záujem organizátorov na prezentačné, marketingové a PR účely
v nevyhnutnom rozsahu,
s vašim výslovným súhlasom udeleným nám ako organizátorom a našim identifikovaným
partnerom poskytneme tieto videá našim partnerom na prezentačné, marketingové a PR
účely týchto partnerov.

KTO NÁM EŠTE V PROJEKTE POMÁHA?
V rámci projektu nám pomáhajú aj subdodávatelia, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s projektom.
V rámci týchto činností môžu spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje (t.j. samotné videá a e-mailové

2

adresy). Tieto osoby nenakladajú s osobnými údajmi pre vlastné účely, ale vždy tak robia v našom mene
a na našu zodpovednosť. Z pohľadu GDPR ide o sprostredkovateľov.
Našim sprostredkovateľom je v prvom rade prevádzkovateľ televízneho vysielania, v rámci ktorého budú
videá odvysielané – spoločnosť MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, Bratislava 831 01, IČO: 00
618 322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
29871/B, ktorá je prevádzkovateľom televízie JOJ.
Našimi sprostredkovateľmi sú napr. aj subjekty, ktoré sa podieľajú na prevádzke webového portálu
www.pozdravicko.sk, prevádzkujú server, kde sa údaje ukladajú, a pod.

Organizátori (prípadne ich obchodní partneri) môžu ukladať vybrané videá v rámci ich zverejňovania aj na
webové platformy, ktorých údaje môžu byť uložené na serveroch fyzicky umiestnených okrem Európskej
únie aj v tretích krajinách, napr. v USA. Vždy si preto overíme, že pred zasielaním, či ukladaním videí na
tieto miesta sú riadne splnené všetky podmienky pre cezhraničný prenos osobných údajov stanovené
GDPR, či Zákonom o ochrane osobných údajov (napr. Európska komisia vydala rozhodnutie
o primeranosti, a pod.) a prenášaným osobným údajom je preto poskytnutá adekvátna ochrana.
Napr. zoznam spoločností spadajúcich pod EU – US Privacy Shield (rozhodnutie Európskej komisie
o primeranosti) je dostupný na webovej stránke www.privacyshield.gov/list.
AKO DLHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania sociálneho projektu „Pozdravíčko“,
Projekt bude ukončený jeden rok po uplynutí mimoriadnych opatrení súvisiacich s pandemickou situáciou
na Slovensku, pričom po jej uplynutí bude právnym základom na spracúvaní vašich osobných údajov
oprávnený záujem organizátorov na prezentačné, marketingové a PR účely v nevyhnutnom rozsahu.

AKÉ MÁTE PRÁVA?
A) právo odvolať poskytnutý súhlas
Súhlas, ktorý bol poskytnutý zo strany iných plnoletých osôb s účasťou vo videu a jeho zverejnením
možno kedykoľvek odvolať. Ako Účastník projektu (osoba, ktorá video nahrala na www.pozdravicko.sk po
splnení podmienok určených v štatúte projektu) môže od zmluvy o účasti v projekte odstúpiť tak, že
oznámi organizátorovi, že si neželá, aby video bolo naďalej zverejňované, resp. ak nebolo zverejnené,
aby bolo umiestnené na www.pozdravicko.sk.
Ak dotknutá osoba, t.j. osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje, môžete využiť aj nasledovné práva:
B) právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom
C) právo na opravu nesprávnych osobných údajov
D) právo na obmedzenie spracúvania, ak je k tomu právny dôvod
E) právo na prenosnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi
F) právo na výmaz, ak je k tomu právny dôvod
G) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak sú spracúvané na základe oprávneného
záujmu prevádzkovateľa
Na základe Vašej žiadosti riadne preskúmame, či vo Vašom prípade dochádza k spracúvaniu osobných
údajov a či je uplatnené právo aplikovateľné, a o výsledku preskúmania a vybavení žiadosti Vás budeme
informovať.
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H) právo podať sťažnosť na Úrad
V prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so
spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo sa obrátiť so sťažnosťou sami alebo prostredníctvom
zástupcu na
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, SK - 820 07 Bratislava 27,
Slovenská republika.
Viac informácií nájdete na webovom sídle Úradu na adrese www.dataprotection.gov.sk/uoou/.
Taktiež máte právo sa obrátiť so sťažnosťou aj na úrad určený na ochranu osobných údajov v členskom
štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný orgán“).
Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, je povinný Vás informovať o pokroku a výsledku sťažnosti
vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy.
AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?
V prípade akýchkoľvek otázok alebo želania uplatniť si ktorékoľvek zo svojich práv môžete organizátora
kontaktovať:
a) Na e-mailovej adrese: martina.synakova@mdservices.sk
b) Poštou na adrese: Media and Digital Services, a.s., Einsteinova 21, Digital Park I., 851 01
Bratislava
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