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INFORMÁCIE 
o spracúvaní osobných údajov 

 – správa profilov na sociálnych sieťach vrátane komunikácie a diskusie s užívateľmi  
 

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“ alebo „Nariadenie“) v spojení s § 19 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

(ďalej ako „zákon č. 18/2018 Z. z.“) (ďalej ako „Informácie“) 

1 Úvodné ustanovenia 

a) pojem „prevádzkovateľ“ alebo zámeno „naše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov 
uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem prevádzkovateľ podľa bodu 1.1 týchto 
Informácií; 

b) pojem „dotknutá osoba“ alebo zámeno „vaše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov 
uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem dotknutá osoba (člen štatutárneho 
alebo dozorného orgánu); 

c) pojmy „dotknutá osoba“, „sprostredkovateľ“, „príjemca“ a „spracúvanie“ majú pre účely tohto 
dokumentu významy, ktoré týmto pojmom prikladá oficiálne slovenské znenie GDPR. 

1.1 Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

GGE a. s., so sídlom Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 47 257 814, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 6155/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“ 
alebo „GGE“), kontaktný e-mail určený pre potreby GDPR: gdpr@gge.sk, korešpondenčná adresa: Bajkalská 19/B, 
821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, tel. kontakt: +421 2 3268 3800 

1.2 Kontaktné údaje zodpovednej osoby 

gdpr@gge.sk 

1.3 Kategórie dotknutých osobných údajov 

1.3.1 Užívateľské meno na sociálnej sieti; 

1.3.2 Cookies a iné online identifikátory; 

1.3.3 Príspevky a iná interakcia užívateľa na fanpage prevádzkovateľa; 
1.3.4 Iné osobné údaje, ktoré budú odovzdané užívateľom v súvislosti s používaním profilov/fanpage 

prevádzkovateľa na sociálnych sieťach. 

1.4 Účely spracúvania osobných údajov, právne základy, doba spracúvania osobných údajov a príjemcovia 
prípadne kategória príjemcov 

Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracúvania osobných 
údajov (ďalej aj ako „OÚ“), z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracúvanie, ako 
aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracúvať. 
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 Dotknuté osoby Účel spracúvania OÚ Právny základ spracúvania 
OÚ 

Doba spracúvania Príjemcovia 

1 registrovaní 
prihlásení 
užívatelia, 
registrovaní 
neprihlásení 
užívatelia a 
neregistrovaní 
užívatelia 

SOCIÁLNE SIETE - 
SPRÁVA PROFILOV NA 
SOCIÁLNYCH SIEŤACH 
VRÁTANE 
KOMUNIKÁCIE A 
DISKUSIE S UŽÍVATEĽMI 
(FIREMNÝ PROFIL TZV. 
FANPAGE NA 
LINKEDINE) pozn. 
účelom je propagácia 
(priamy i nepriamy 
marketing) a ponuka 
služieb  GGE a. s.  na 
sociálnych sieťach, 
komunikácia s 
užívateľmi, propagácia 
súťaží a sprievodných 
aktivít prostredníctvom 
sociálnych sietí, 
poskytovanie informácií 
širšej verejnosti. 

čl. 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia - OPRÁVNENÝ 
ZÁUJEM  
 
Oprávneným záujmom je: 
Vytvorenie oficiálneho 
profilu GGE a. s. na príslušnej 
sociálnej sieti (tzv. fanpage). 
Oprávneným záujmom je 
propagácia (priamy i 
nepriamy marketing) a 
ponuka služieb GGE a. s.  na 
sociálnych sieťach, 
komunikácia s užívateľmi, 
organizovanie súťaží a 
sprievodných aktivít 
prostredníctvom sociálnych 
sietí, poskytovanie informácií 
širšej verejnosti. 

Údaje sa uchovávajú  
(a) do času, keď už nie sú 
potrebné na 
poskytovanie služieb 
a produktov 
prevádzkovateľa danej 
sociálnej siete; alebo (b) 
pokým užívateľ neodstráni 
svoj účet; a to podľa 
toho, čo nastane skôr.  
Lehotu uchovávania v 
prípade 
Linkedln nájdete na  
https://www.linkedin.co
m/legal/privacy-policy. 

odborní konzultanti a 
poradcovia ktorí sú 
viazaní zákonnou 
a/alebo 
zmluvnou 
povinnosťou 
mlčanlivosti; 
subjekty, 
ktorým 
prevádzkovateľ 
poskytuje OÚ na 
základe 
zákona 

2 fyzické osoby 
uplatňujúce práva 
dotknutých osôb 

UPLATŇOVANIE PRÁV 
DOTKNUTÝCH OSOB 

čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia - nevyhnutné na 
splnenie ZÁKONNÝCH 
POVINNOSTÍ 
prevádzkovateľa 
vyplývajúcich z Nariadenia a 
ZOOÚ a súvisiacich právnych 
predpisov 

5 rokov nasledujúcich po 
roku, v ktorom bola 
žiadosť vybavená 

subjekty, ktorým 
prevádzkovateľ 
poskytuje OÚ na 
základe zákona; 
odborní konzultanti a 
poradcovia ktorí sú 
viazaní zákonnou 
a/alebo zmluvnou 
povinnosťou 
mlčanlivosti 

3 strany sporu, 
účastníci konania 
a ďalšie 
zúčastnené osoby 

AGENDA VYBAVOVANIA 
SÚDNYCH SPOROV 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - 
nevyhnutné na splnenie 
ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ 
prevádzkovateľa 
vyplývajúcich zo zák. č. 
160/2015 Z. z., zák. č. 
244/2002 Z. z., zák. č. 
301/2005 Z. z., zák. č. 7/2005 
Z. z., zák. č. 38/1993 Z. z., zák. 
č. 162/2015 Z. z., zák. č. 
233/1995 Z. z.  a súvisiacich 
právnych predpisov 

 
 
 

10 rokov po právoplatnom 
skočení príslušného 
konania 

súdy, exekútori, 
advokáti a iné orgány 
verejnej správy a 
subjekty, ktorým 
prevádzkovateľ 
poskytuje OÚ na 
základe zákona; 
odborní konzultanti a 
poradcovia ktorí sú 
viazaní zákonnou 
a/alebo zmluvnou 
povinnosťou 
mlčanlivosti 
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LinkedIn 
Sociálnu sieť Linkedln (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko) môžete 
kontaktovať postupom uvedeným na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. V prípade ostatných 
poskytovateľov sociálnych sietí sú obdobné údaje uvedené vždy priamo na ich stránke v sekcii základných 
dokumentov, ktoré sú označené napr. ako „Ochrana súkromia“ alebo „Cookies“. 

1.5 Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete (LinkedIn Ireland Unlimited Company)  
môžu spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci používania sociálnych sietí 
a návštevy fanpage prevádzkovateľa vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté 
štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia. 

1.6 Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie) 

Prosím berte na vedomie, že všetky relevantné a príslušné doby uchovávania vašich osobných údajov sú 
identifikované v rámci nášho Registratúrneho plánu a Registratúrneho poriadku, ktorý môže byť predovšetkým 
s ohľadom na meniacu sa legislatívu pravidelne aktualizovaný. Jednotlivé lehoty sú upravené pri konkrétnych 
účeloch spracúvania.  

1.7 Identifikácia práv dotknutej osoby 

1.7.1 právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, v prípade ak je právny základ 
oprávnený záujem; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, 
ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali; 

1.7.2 právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby; 

1.7.3 právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby; 

1.7.4 právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby; 

1.7.5 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby; 

1.7.6 právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby; 

1.7.7 právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

1.8 Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov 

Prevádzkovateľ informoval dotknutú osobu pri poskytnutí súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných 
údajov, že dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním jej osobných údajov a informoval 
ju zároveň o spôsobe uplatnenia tohto práva.  

4 fyzická osoba, 
ktorej osobné 
údaje požadujú 
orgány verejnej 
moci 

POSKYTOVANIE OÚ 
ORGÁNOM VEREJNEJ 
MOCI NA ZÁKLADE ICH 
POŽIADAVKY pozn. 
poskytovanie OÚ v 
prípade vyžiadania 
orgánom verejnej moci 
napr. ak orgány činné v 
trestnom konaní žiadajú 
informáciu o osobe, 
ktorá sa nachádzala v 
priestoroch  GGE a. s. pre 
účely ochrany tretích 
osôb, t. j. pre iné účely 
ako účely  GGE a. s. 

čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia nevyhnutné na 
splnenie ZÁKONNÝCH 
POVINNOSTÍ 
prevádzkovateľa vyplývajúcej 
napr. zo zák. č.171/1993 Z. z., 
zák. č. 160/2015 Z. z. 

žiadosť o poskytnutie 
osobných údajov sa 
uchováva 10 rokov 
nasledujúcich po roku 
ktorého sa týkajú 

subjekty, ktorým 
prevádzkovateľ 
poskytuje OÚ na 
základe zákona; 
odborní konzultanti a 
poradcovia ktorí sú 
viazaní zákonnou 
a/alebo zmluvnou 
povinnosťou 
mlčanlivosti 
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1.9 Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná 
na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia) 

1.9.1 v prípade spracúvania osobných údajov na účel kde právny základ je zmluva s dotknutou osobou, je 
poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v 
prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť 
zmluvu; 

1.9.2 v prípade spracúvania osobných údajov na účel kde právnym základom je zákonná povinnosť je 
spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej 
povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov; 

1.9.3 v prípade spracúvania osobných údajov na účel kde právny základ je oprávnený záujem, tak dotknutá 
osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej 
osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných 
údajov Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať 
nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali). 

 

1.10 Z akých zdrojov osobné údaje získavame? 

Osobné údaje sú získané priamo od dotknutej osoby. 
 

1.11 Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o 
použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú 
osobu) 

Nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu zo strany prevádzkovateľa.  
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Aktualizované k 01.11.2022 

 


