Súhlas so spracovaním osobných údajov
a poučenie o právach
podľa § 13 ods. 1 písmena a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj
„ZOU“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Smernica
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680
Splnomocniteľ (v texte aj „dotknutá osoba) týmto dáva súhlas splnomocnencovi
(prevádzkovateľovi) na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom:
používania služieb študentského časopisu
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí
byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať
rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
Čas na ktorý sa udeľuje nevyhnutná doba vyžadujúca a podmienená účelom spracovania.
V súlade s § 19 ZOS prevádzkovateľ poskytuje svoje dotknutej osobe nevyhnutné údaje pre
uplatnenie práv dotknutej osoby:
1. identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: spol., s.r.o., IČO:, so sídlom ce, email
2. údaje zodpovednej osoby ak je určená, konateľ
3. účel spracovania: používanie služieb študentského časopisu
4. právny základ § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba
vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
Prevádzkovateľ týmto zároveň poúča a informuje dotknutú osobu o nasledujúcich
informáciách a jej zodpovedajúcich právach a povinnostiach :
Doba uschovania. Podľa 19 ods. 2 písmen a) ZOU, Doba uschovania osobných údajov:
nevyhnutná doba vyžadujúca a podmienená účelom spracovania. V prípadne súdnych konaní až do
ich právoplatného skončenia, následného exekučného konania, a fakturácie, a povinnej doby
archivácie.
Právo na prístup k osobným údajom.
Podľa § 21 Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva,
dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
a)účele spracúvania osobných údajov,
b)kategórii spracúvaných osobných údajov,
c)identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje
poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d)dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e)práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich
vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných
údajov,
f)práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

g)zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h)existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1
a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom
postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre
dotknutú osobu.
(2)Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa
prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii.
(3)Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva.
Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ
účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je
povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
(4)Právo získať osobné údaje podľa odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva
iných fyzických osôb.
Právo na opravu osobných údajov. Podľa § 22 ZOU, dotknutá osoba má právo na to,
aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov.
Právo na výmaz osobných údajov. Podľa § 23 ZOU, dotknutá osoba má právo na to, aby
prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
(2)Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá
osoba uplatnila právo na výmaz podľa odseku 1, ak
a)osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b)dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe
ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie
osobných údajov,
c)dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie
osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
d)osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e)je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f)sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods.
1.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Podľa § 24 ods. 1 až 3 ZOU,
dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
a)dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b)spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c)prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje
ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d)dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej
osoby.
(2)Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1, okrem uchovávania
môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel
uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
(3)Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1, je
prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov
zrušené.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov. Podľa § 27 ods. 1 až 5 ZOU, Dotknutá
osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej
situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na
týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže
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nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo
záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
(2) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym
marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho
marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
(3)Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov
1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená
jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
(4)V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje
právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
(5)Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z
dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných
údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú
na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8.
Právo na prenosnosť osobných údajov. Podľa § 26 ods. 1 až 3 ZOU, Dotknutá osoba
má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné
údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
a)sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1
písm. b) a
b)spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
(2)Uplatnením práva uvedeného v odseku 1 nie je dotknuté právo podľa § 23. Právo na
prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
(3)Právo podľa odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
Právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať súhlas. Podľa § 14 ods. 3 ZOU, dotknutá osoba
má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase
pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti
informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
Právo podať návrh na začatia konania o ochrane osobných údajov. Podľa § 99 ods.1 až 6
ZOU, účelom konania o ochrane osobných údajov (ďalej len „konanie“) je zistiť, či došlo k
porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu tohto
zákona alebo osobitného predpisu2) v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia
nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie
tohto zákona alebo osobitného predpisu2) pre oblasť ochrany osobných údajov.
(2)Konanie je neverejné.
(3)Účastníkom konania môže byť
a)dotknutá osoba, ktorá podala návrh na začatie konania podľa § 100,
b)prevádzkovateľ,
c)sprostredkovateľ,
d)certifikačný subjekt,
e)monitorujúci subjekt.
(4)Ak sa návrh dotknutej osoby podľa § 100 týka prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa, pri ktorom je príslušný dozorný orgán hlavnej prevádzkarne alebo jedinej
prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa pre cezhraničné spracúvanie vykonávané
zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa podľa osobitného predpisu (ďalej len „vedúci
dozorný orgán“),46) úrad postupuje podľa osobitného predpisu.47)
(5)Úrad informuje dotknutú osobu o rozhodnutí vedúceho dozorného orgánu. Ak vedúci
dozorný orgán návrh odmietne alebo mu nevyhovie, alebo rozhodne, že sa ním nebude zaoberať
podľa osobitného predpisu,47) úrad začne konanie podľa § 100.
(6)Ak sa spracúvanie osobných údajov podľa odseku 4 týka prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. c)
alebo písm. e), za vecne príslušný sa považuje úrad a postup podľa odseku 4 sa neuplatní.
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Začatie konania. Podľa § 100 ods. 1 až 4 ZOU, konanie sa začína na návrh dotknutej
osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto
zákonom (ďalej len „navrhovateľ“), alebo bez návrhu.
(2)Úrad začne konanie bez návrhu aj na základe zistenia úradu pri výkone dozoru nad
dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.2)
(3)Návrh na začatie konania podľa odseku 1 (ďalej len „návrh“) musí obsahovať
a)meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
b)označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo
názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
c)predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
d)dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
e)kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto
zákona alebo osobitného predpisu,2) ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie
dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá
osoba.
(4)Úrad uverejní vzor návrhu na svojom webovom sídle.
Poučuje podľa § 19 ods. 2 písmeno e/ ZOU, že poskytnutie osobných údajov zmluvnou
požiadavkou, ktorých poskytnutie je potrebné na realizáciu zmluvy.
Prevádzkovateľ uvádza, že nespracúva osobné údaje formou automatizovaného
individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
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Licenčná zmluva
1. Poskytovateľ licencie - Užívateľ týmto poskytuje súhlas na využitie diela (šírených
informácii)- nevýhradnú licenčnú zmluvu v súlade s § 65 zákona 185/2015 Z.z. autorského
zákona (ďalej len „autorský zákon“) ktorou oprávňuje prevádzkovateľa webovej domény na
neobmedzený čas, na využitie všetkých šírených informácii, či už obrazových zvukových,
písomnosti, ktoré zverejnil na webovej doméne a ktorých je autorom. Autor vyhlasuje, že je
autorom uvádzaných informácii a že v žiadnom rozsahu nezasahuje do autorských práv inej
osoby.
2. Poskytnutie tejto licencie je bezodplatné. Autor nemá na základe tohto poskytnutia nárok na
náhradu nákladov alebo akýchkoľvek výdavkov. V súlade s touto udelenou licenciou je
nadobúdateľ licencie oprávnený
a)spracovanie diela,
b)spojenie diela s iným dielom,
c)zaradenie diela do databázy podľa § 131,
d)vyhotovenie rozmnoženiny diela,
e)verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela
1.prevodom vlastníckeho práva,
2.vypožičaním,
3.nájmom,
f)uvedenie diela na verejnosti
1.verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela,
2.verejným vykonaním diela,
3.verejným prenosom diela
g) previesť majetkové práva na ďalšie osoby
h) umožniť iným osobám zverejniť na svojom webe obsah ktorý je predmetom diela.
3. Nadobúdať je na základe tejto licenčnej zmluvy oprávnený udeliť v rozsahu jemu udelenej
licencie ďalšiu licenciu tretím osobám za účelom realizácie majetkových práv autora licencie
v rozsahu podľa článku 1 a 2 tejto zmluvy.

