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Informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov 
vo vzťahu k účastníkom podujatia 

 
v zmysle §19 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 
SMŠ Guliver ako organizátor tohto podujatia, týmto informuje všetkých účastníkov 

podujatia (dotknuté osoby), že z priebehu tohto podujatia sa budú vyhotovovať fotografie 
a videozáznam za účelom prezentácie aktivít a činností organizátora podujatia na jeho webovej 
stránke, a vytvárania archívneho videozáznamu, určeného pre účastníkov podujatia, a to na 
základe čl. 13 ods. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Po vykonaní testu proporcionality je tento právny základ 
využitý z objektívnych príčin, vzhľadom na to, že nie je možné zabezpečiť súhlasy dotknutých 
osôb pre vyhotovovanie a následné prípadné zverejňovanie fotografií a videozáznamov, a to s 
ohľadom na nemožnosť vopred identifikovať účastníkov akcie, ale najmä veľký, nelimitovaný 
počet účastníkov akcie, či podmienky konania podujatia. Ide však o bežné osobné údaje – 
fotografie a videozáznamy z tohto podujatia.  
 

V zmysle § 27 ods. 1 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov má dotknutá osoba  právo namietať spracúvanie, jej osobných 
údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) 
alebo písm. f) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie 
ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie 
osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody 
na uplatnenie právneho nároku.  
 
Vyššie uvedené práva dotknutej osoby môže dotknutá osoba uplatniť elektronicky na emailovej 
adrese: personalne@tidly.sk  alebo písomne na adrese zariadenia. 
 
Súkromná materská škola Guliver, Poľovnícka 1914/3B, 969 01 Banská Štiavnica, a 
Súkromné jasle Guliver, Poľovnícka 1914/3B, 969 01 Banská Štiavnica. a ich zriaďovateľ: 
GULIVER, n.o., Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 45743339, DIČ: 2024104632, v 
zastúpení splnomocnený zástupca – PaedDr. Anežka Slančíková  


