INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRE ÚČASTNÍKOV PROJEKTU „PREDVEĎ SVOJ TALENT A MY
TI POMÔŽEME SPLNIŤ TVOJ SEN O VLASTNOM BÝVANÍ...“
I. VŠEOBECNE

Účelom tohto dokumentu je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES poskytnúť účastníkom projektu „Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť
tvoj sen o vlastnom bývaní...“ (ďalej iba „Projekt“) bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v súvise
s Projektom.
Účelom tohto dokumentu je účastníkov Projektu informovať najmä o tom, aké údaje spracúvame, na aké
účely ich spracúvame, aké sú právne základy na ich spracúvanie, komu údaje poskytujeme, ale aj o tom, ako
dlho údaje uchovávame, alebo aké majú účastníci Projektu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
práva.

II. ZÁKLADNÉ POJMY

V tejto časti by sme Vás radi informovali o obsahu a význame niektorých pojmov, ktoré v tomto dokumente
používame.
GDPR			
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
Osobné údaje 	
Akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej
osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo
alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo,
lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré
sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu
alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
Účastník

 yzická osoba, ktorá sa prihlásila do Projektu a spĺňa podmienky na zapojenie sa do
F
Projektu v zmysle podmienok Projektu.

Dotknutá osoba

 yzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Za dotknutú osobu na účely tejto
F
informácie sa považuje účastník.

Príjemca		 P
 ríjemcom je v zmysle GDPR každý subjekt, ktorému sú spracúvané osobné údaje
poskytované. Za príjemcu sa v zmysle GDPR nepovažujú orgány verejnej moci, ktoré
môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie
alebo členského štátu.

III. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ?

V zmysle GDPR je prevádzkovateľom subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
Prevádzkovateľom vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov na účely uvedené v tejto informácii je Prvá
stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 335 004,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B (ďalej len
„Prevádzkovateľ“ alebo „PSS, a. s.“).
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Ďalšie kontaktné údaje Prevádzkovateľa, okrem vyššie uvedenej adresy, sú
– +421 2 58 55 58 55 (Centrum telefonických služieb PSS, a. s.)
– infopss@pss.sk
Prevádzkovateľ má v zmysle GDPR určenú zodpovednú osobu, ktorú je možné v prípade otázok v súvislosti
so spracúvaním osobných údajov kontaktovať:
– e-mailom na osobneudaje@pss.sk,
–	
písomne na adrese: PSS, a. s., Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, Bajkalská 30,
829 48 Bratislava, Slovenská republika.

IV. OD KOHO OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME?
Osobné údaje získavame od účastníkov.

V. AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Spracúvame iba také údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na naplnenie účelu spracúvania.
Vo všeobecnosti spracúvame:
–	všeobecné identifikačné údaje – meno, priezvisko, prípadne akademický titul
–	dátum narodenia a vek
–	kontaktné údaje – adresa pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa
–	údaje týkajúce sa účastníka, ktoré účastník poskytol pri zapojení sa do Projektu – talent účastníka,
jeho životné plány, predstavy ideálneho bývania a pod.
–	podobizeň účastníka v rámci jeho prezentácie seba samého a jeho talentu.

VI. NA AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACÚVAME A AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA?

Osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na presne vymedzené účely.
Účely, na ktoré spracúvame osobné údaje:

1. Účasť účastníka v Projekte
Právnym základom spracúvania údajov na účel uvedený v tomto bode je súhlas účastníka, ktorý účastník
udeľuje PSS zapojením sa do Projektu - článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Súčasťou takéhoto účelu spracúvania je aj poskytnutie údajov o účastníkovi verejnosti prostredníctvom
médií (bližšie informácie k príjemcom údajov sú v článku VIII. tejto informácie).
Poskytnutie údajov na tento účel je nevyhnutné, bez ich poskytnutia nie je možné sa v zmysle podmienok
Projektu do neho zo strany účastníka zapojiť.
2. Poskytnutie ceny
PSS sa v podmienkach Projektu zaviazala poskytnúť každému účastníkovi cenu, pričom povaha ceny závisí
od poradia účastníka, na ktorom sa v rámci Projektu umiestni.
Na účely poskytnutia ceny je nevyhnutné spracúvať osobné údaje účastníka. Bez spracúvania údajov na
tento účel by nemohlo dôjsť k splneniu záväzku PSS poskytnúť cenu.
Právnym základom spracúvania údajov na účel uvedený v tomto bode je nevyhnutnosť spracúvania na
splnenie záväzku PSS voči účastníkovi - článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
3. Preukazovanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov PSS
Právnym základom spracúvania údajov na účel uvedený v tomto bode je oprávnený záujem PSS – článok 6
ods. 1 písm. f) GDPR.
Oprávneným záujmom PSS je potreba preukázania existencie svojho nároku, potreba jeho prípadného
bránenia alebo preukázanie skutočnosti, že v súvislosti s Projektom, ako aj spracúvaním osobných údajov
postupovala PSS v súlade s podmienkami Projektu a platnými právnymi predpismi.
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4. Uplatnenie práv dotknutých osôb
V prípadoch, kedy si účastník uplatní niektoré z práv, ktoré mu ako dotknutej osobe GDPR priznáva, bude
PSS spracúvať jeho osobné údaje aj na účel vybavenia uplatnenia práva zo strany účastníka.
Právnym základom spracúvania údajov na účel uvedený v tomto bode je plnenie zákonnej povinnosti PSS
- 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

VII. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Na účel účasti účastníka v Projekte uchovávame osobné údaje do určenia poradia účastníkov v Projekte
a následne jeden mesiac po určení poradia.
Na účel poskytnutia ceny uchovávame údaje účastníkov nasledovne:
–	
Pri účastníkoch, ktorí sa umiestnia v poradí na prvých troch miestach uchovávame údaje po dobu
existencie zmluvného vzťahu zo zmluvy o stavebnom sporení, ktorej uzatvorenie takýto účastník
získa ako cenu.
–	Pri účastníkoch, ktorí sa umiestnia v poradí mimo prvých troch miest a prejavia záujem získať ako
cenu uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení za zvýhodnených podmienok (podľa podmienok
Projektu) uchovávame osobné údaje do konca roku 2021.
Na účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov PSS uchovávame údaje do doby
nevyhnutne potrebnej na naplnenie takéhoto účelu. Konkrétna dĺžka uchovávania závisí od charakteru
preukazovania uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov (napr. počas trvania súdneho alebo
správneho konania a pod.)
Na účel uplatnenia práv dotknutej osoby uchovávame osobné údaje po dobu piatich rokov od momentu,
kedy je možné uplatnenie práva dotknutej osoby za vybavené.

VIII. KTO SÚ PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV, KOMU MÔŽU BYŤ VAŠE
OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ?

Osobné údaje účastníkov, ktorí sa umiestnia v projekte na prvých desiatich miestach, budú poskytnuté
bližšie neurčiteľnému okruhu verejnosti, nakoľko osobné údaje týchto účastníkov budú v rámci prezentácie
Projektu zverejňované prostredníctvom médií (napr. televízia, tlač, rozhlas, online médiá), a sociálnych sietí
(napr. facebook, instagram, youtube a pod.)
Osobné údaje účastníkov, ktorí sa umiestnia v Projekte na prvých desiatich miestach budú ďalej poskytnuté
členom poroty, ktorými sú (okrem PSS):
–	odborný garant projektu
–	zástupcovia Centier pre deti a rodiny
–	zástupca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
–	zástupca Ministerstva dopravy a výstavby SR
Konkrétnych príjemcov, ktorí budú členmi poroty, oznámi PSS účastníkovi osobitne na základe jeho
požiadania a to najskôr po tom, čo budú konkrétne osoby určené.
Príjemcami osobných údajov ďalej môžu byť Slovenská pošta, a. s., kuriérske spoločnosti, resp. iné subjekty,
ktoré PSS, a. s., využíva na doručovanie písomností a zásielok.

IX. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN,
RESP. DO MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ

Osobné údaje neprenášame do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

X. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Pri spracúvaní osobných údajov nepoužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie dotknutých
osôb.
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XI. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

GDPR priznáva každej dotknutej osobe, vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov nasledovné práva:
–	právo na prístup k osobným údajom;
–	právo na opravu osobných údajov;
–	právo na vymazanie osobných údajov;
–	právo na obmedzenie spracúvania;
–	právo na prenosnosť údajov;
–

 RÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV. Toto právo je možné využiť
P
v prípade údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu PSS, a. s., podľa článku 6 ods. 1.
písm. f) GDPR.

 RÁVO ODVOLAŤ UDELENÝ SÚHLAS. V prípade, ak dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním
P
osobných údajov, je oprávnená takýto súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania údajov pred jeho odvolaním. V prípade, ak dôjde k odvolaniu súhlasu pred
určením poradia účastníkov Projektu, bude to mať za následok zánik účasti účastníka v Projekte,
nakoľko PSS bude povinná ukončiť spracúvanie údajov na daný účel.
–	
PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ ORGÁNU DOZORU, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
–

Bližšie podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú uvedené v GDPR. Svoje práva môžete uplatniť
prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov zodpovednej osoby za ochranu osobných
údajov PSS, a. s.
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