TMT-RWP a.s.
Informácie poskytované dotknutým osobám,
podľa čl. 14 Nariadenia GDPR
Okruhy dotknutých osôb: Zákazníci a zmluvní partneri prevádzkovateľa, návštevníci webovej stránky
prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ TMT-RWP a.s. vykonáva spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v týchto spracovateľských
činnostiach:
•
•
•

Informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami
Evidencia zmluvných partnerov,
Žiadosti dotknutých osôb

Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne
spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. V prípade
evidencie zmluvných partnerov a žiadostí dotknutých osôb sa žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.
Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola
menovaná.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
Účely spracúvania osobných údajov v jednotlivých spracovateľských činnostiach, kategórie dotknutých osobných
údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne
retenčné lehoty spracúvaných osobných údajov sú popísané v prílohe tejto informácie.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na
základe osobitných zákonov.
Zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje
prevádzkovateľovi alebo zamestnávateľ dotknutej osoby, ktorý poskytol jej osobné údaje prevádzkovateľovi.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre
realizáciu zmluvy; bez poskytnutia týchto údajov nemôže príslušná zmluva vzniknúť.
Dotknutá osoba je oprávnená:
•
•
•
•
•
•
•

požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému zmluvnému
partnerovi (iba zákazníci a zmluvní partneri, ktorí sú fyzickými osobami),
požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym
základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie
o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné v spracovateľských činnostiach Evidencia zmluvných
partnerov a Žiadosti dotknutých osôb uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je ich právnym základom.
V prípade spracovateľskej činnosti informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami bude oprávnenej
osobe jej požiadavka splnená bezodkladne ako to dovolia technické možnosti prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba, ako účastník propagačnej akcie, berie na vedomie, že na podujatiach prevádzkovateľa budú
zhotovované fotografie a/alebo audiovizuálne záznamy aj bez súhlasu dotknutej osoby a tieto ktoré budú po piatich
dňoch publikované, t.j. zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa http://www.themalltrnava.sk/sk/galeria.html
alebo sociálnych sieťach (napr. Facebooku alebo Instagrame) prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri spracovaní fotografií na účel Informovanie verejnosti masovokomunikačnými

prostriedkami nebude neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia;
zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že spracúvanie osobných údajov nebude použité na automatizované
individuálne rozhodovanie a ani na profilovanie. Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému
rozhodovaniu nie je možné v popisovaných súboroch spracovateľských činností uplatniť, pretože popisované
činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie .

TMT-RWP a.s.
Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám,
podľa čl. 13 a 14 Nariadenia GDPR
Okruh dotknutých osôb: Návštevníci podujatia organizovaného prevádzkovateľom
Informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami
Účel spracúvania osobných údajov a
Informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami
oprávnený záujem prevádzkovateľa
o spoločenských, športových, rodinných, marketingových a iných
podujatiach.

Okruh dotknutých osôb

Zverejňovanie fotografií a audio-vizuálnych záznamov návštevníkov
marketingových podujatí (konaných v externých priestoroch prevádzkovateľa) na webovej stránke prevádzkovateľa na propagačné
účely firmy a informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (primárne na internete)
Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – spracúvanie je
nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ v spojení s § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. (informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a prevádzkovateľovi to vyplýva z predmetu činnosti)
Návštevníci podujatia organizovaného prevádzkovateľom

Zoznam osobných údajov

Fotografie postáv a tvárí návštevníkov.

Právny základ spracúvania osobných
údajov

Zdroj osobných údajov
Dotknutá osoba
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania
Okruh sprostredkovateľov
nie sú
nie je
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Právny základ
Súdy, exekútori
Obchodný zákonník,
Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaní
Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória
Lehota /
Právny základ
fotografia návštevníka, audiovizuálny záznam 5 rokov po publikovaní fotografií na webovú stránku alebo okamžite
po žiadosti o zmazanie od dotknutej osoby.

TMT-RWP a.s.
Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám,
podľa čl. 14 Nariadenia GDPR
Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa

Evidencia zmluvných partnerov
Účel spracúvania osobných údajov a Evidencia zmluvných partnerov, zákazníkov a fyzických osôb konajúcich
oprávnený záujem prevádzkovateľa v mene zmluvných partnerov (právnické osoby).
Právny základ spracúvania osobných údajov

Okruh dotknutých osôb

Zoznam osobných údajov

Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – spracúvanie je
nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia
pred uzatvorením zmluvy.
Zmluvy s právnickými osobami: spracúvanie je nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Zmluvní partneri prevádzkovateľa, zákazníci a osoby konajúce v mene
zmluvných partnerov.
Meno, priezvisko, telefónne číslo, elektronická adresa, podpis, obchodné
údaje, názov a sídlo.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol zmluvný
partner ako príjemcovi.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania
Okruh sprostredkovateľov
nie sú
nie je
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Právny základ
Súdy, exekútori
Obchodný zákonník,
Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaní
Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória
Lehota /
Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb
4 roky /
Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia,
fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)
3 roky /
Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické
osoby – spotrebitelia)
Zdroj osobných údajov

informácie o obchodných prípadoch

10 rokov /
zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty

TMT-RWP a.s.
Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám,
podľa čl. 14 Nariadenia GDPR
Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa, zákazníci prevádzkovateľa, návštevníci
webovej stránky prevádzkovateľa

Žiadosti dotknutých osôb
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa

Evidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb – žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, recitál (47) preambuly
Nariadenia GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Okruh dotknutých osôb

Osoby, ktoré podávajú žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie,
námietky voči spracúvaniu osobných údajov.

Zoznam osobných údajov

Meno, priezvisko, adresa, telef. číslo, elektronická adresa, fotografia, videozáznam
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytol zmluvný partner ako príjemcovi.

Zdroj osobných údajov

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania
Okruh sprostredkovateľov
nie sú
nie je
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Právny základ
Súdy
Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória
Lehota /
Právny základ
všetky spracúvané údaje
3 roky /
Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)

