SPOLOČNOSŤ FUNGUI, S.R.O., SO SÍDLOM: RUŽINOVSKÁ 42, 821 01 BRATISLAVA, IČO:
48 166 235, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I,
ODDIEL: SRO, VLOŽKA Č.: 14079/B,
V POZÍCII PREVÁDZKOVATEĽA (ĎALEJ LEN „PREVÁDZKOVATEĽ“)
APLIKUJE ZA ÚČELOM OCHRANY SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE SO
ZÁKONOM Č. 18/2018 Z.Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ
NIEKTORÝCH ZÁKONOV V PLATNOM ZNENÍ (ĎALEJ LEN „ZÁKON“) A V SÚLADE
S NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 O OCHRANE FYZICKÝCH
OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV
(ĎALEJ LEN „NARIADENIE“),
NASLEDOVNÉ ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

(1) VYMEDZENIE POJMOV
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností osobné údaje sú údaje týkajúce sa identi kovanej
fyzickej osoby alebo identi kovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identi kovať priamo alebo
nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identi kátora, iného identi kátora, ako je
napríklad meno, priezvisko, identi kačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identi kátor,
alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú
identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu,
ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré
odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, lozo cké
presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje
týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej
osoby.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností pod spracúvaním osobných údajov sa rozumie
spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so
súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie,
uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením
alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu
na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými
prostriedkami.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné
údaje sa spracúvajú.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s
inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo
vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť
ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika
viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania
osobných údajov.
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Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností pod príjemcom sa rozumie každý, komu sa osobné
údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej
moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov
vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.
Ďalšie pojmy, ktoré Prevádzkovateľ používa v predmetnom dokumente, a nie sú tu zade nované
sa vykladajú v súlade so Zákonom a Nariadením.

(2) ZÁSADY SPRACÚVANIA
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len zákonným spôsobom, a tak aby nedošlo k porušeniu
základných práv dotknutých osôb.
Prevádzkovateľ získava osobné údaje na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel
a nespracováva ich ďalej spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom, s výnimkou prípadov
keď to umožňuje Zákon alebo Nariadenie.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje tak, že spracúvané osobné údaje sú primerané,
relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
Prevádzkovateľ osobné údaje podľa potreby aktualizuje, tak aby boli správne, prijíma primerané
a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska
účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identi káciu dotknutej osoby
najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné
údaje sa môžu uchovávať dlhšie v prípadoch, keď to umožňuje Zákon alebo Nariadenie.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných
technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane
ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním
osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo
poškodením osobných údajov.
Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie týchto základných zásad spracúvania osobných
údajov, za súlad spracúvania osobných údajov s týmito zásadami spracúvania osobných údajov a
je povinný tento súlad so zásadami na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky preukázať.

(3) SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
Prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase
dotknutej osoby. Ak Prevádzkovateľ žiada dotknutú osobu o udelenie súhlasu na spracovanie
osobných údajov, tento súhlas odlíši od iných skutočností a zabezpečí, byť bol vyjadrený jasne a v
zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.

fi

fi

2

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa
jej týkajú, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu Prevádzkovateľ
dotknutú osobu o tejto skutočnosti informuje. Dotknutá osoba je oprávnená súhlas odvolať
rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobitné kategórie osobných údajov len s výslovným
súhlasom dotknutej osoby aspoň na jeden konkrétny účel, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné
na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv Prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v
oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného
zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná, alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak poskytujú primerané záruky ochrany
základných práv a záujmov dotknutej osoby, alebo v prípade, ak sa spracúvanie týka osobných
údajov, ktoré fyzická osoba preukázateľne zverejnila, alebo pre prípad, že spracúvanie je
nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
ak dotknutá osoba nie je fyzicky spôsobilá alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas. V iných
prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobitné kategórie osobných údajov len
vtedy, keď tak ustanoví Zákon alebo Nariadenie.

(4) PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe údaje a informácie podľa par. 19 Zákona
a Nariadenia, ak sa osobné údaje získavajú od dotknutej osoby.
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 ďalšie informácie podľa par. 21 Zákona
a Nariadenia. Právo získať osobné údaje pritom nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných
fyzických osôb.
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.
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.
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné
údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa vyššej vety najmä, ak osobné údaje už
nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, a ďalej v prípadoch, ktoré
predvída par. 23 ods. 2 Zákona a Nariadenie.
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, najmä ak spracúvanie osobných údajov je
nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho
obmedzenie ich použitia, alebo ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel
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spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
alebo v ďalších prípadoch predvídaných par. 24 Zákona a Nariadením. Ak sa spracúvanie
osobných údajov obmedzilo podľa vyššej vety, 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. Prevádzkovateľ je povinný
dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí informovať pred tým, ako
bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných
údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa Zákona a
Nariadenia, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
Prevádzkovateľ je rovnako povinný o príjemcoch podľa vyššej vety informovať dotknutú osobu,
ak to dotknutá osoba požaduje.
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 sa
osobné údaje spracúvajú podľa par. 13 ods. 1 písm. a), par. 16 ods. 2 písm. a) alebo par. 13 ods. 1
písm. b) Zákona a Nariadenia, a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými
prostriedkami. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej
moci zverenej Prevádzkovateľovi. Toto právo dotknutej osoby nesmie mať nepriaznivé následky
na práva iných osôb.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej
konkrétnej situácie vykonávané podľa par. 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona a Nariadenia,
vrátane pro lovania 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.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel
priameho marketingu vrátane pro lovania 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.
Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva namietať spracúvanie
osobných údajov podľa vyšších viet najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o
tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. V súvislosti s
používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať
uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špeci kácií.
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 par. 78 ods. 8 Zákona
a Nariadenia.
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane pro lovania a ktoré má
právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Výnimky ustanovuje
par. 28 Zákona a Nariadenie.
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(5) SPROSTREDKOVATEĽ
Ak sa má spracúvanie osobných údajov uskutočniť v mene Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ
môže poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných
technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky
Zákona a Nariadenia, a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie
sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas dotknutej osoby
nevyžaduje.
Každá osoba, ktorej vznikla majetková ujma alebo nemajetková ujma v dôsledku porušenia
Zákona a Nariadenia má právo na náhradu škody od Prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

(6) OZNÁMENIA PORUŠENIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel; to neplatí, ak
nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej
osoby.
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany
osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku
pre práva fyzickej osoby. Oznámenie sa nevyžaduje, ak Prevádzkovateľ prijal primerané
technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa
porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe
ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, alebo
ak Prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv
dotknutej osoby podľa vyššej vety, alebo ak by to vyžadovalo neprimerané úsilie; Prevádzkovateľ
je povinný informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá
osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.

(7) PRIJATÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A ZÁZNAMY O SPRACOVATEĽSKÝCH
ČINNOSTIACH
OKREM PREDMETNÝCH ZÁSAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽ
OSOBITNE PRIJAL AJ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA TECHNICKEJ A ORGANIZAČNEJ POVAHY
NA OCHRANU SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, A OSOBITNE VEDIE A PRAVIDELNE
AKTUALIZUJE ZÁZNAMY O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH S OSOBNÝMI ÚDAJMI.

(8) RÔZNE
Prevádzkovateľ vzhľadom na typ spracúvaných osobných údajov vyhlasuje, že nemá povinnosť
vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a uskutočniť predchádzajúcu
konzultáciu s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa par. 42 a 43
Zákona a Nariadenia.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu podľa par. 44 Zákona
a Nariadenia.
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Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácie podľa par. 47 a nasl. Zákona a Nariadenia neuskutočňuje.
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a dotknutých osôb tu neupravené sa spravujú relevantnými
ustanoveniami Zákona a Nariadenia.

V Bratislave, Pavel Buzás, konateľ Prevádzkovateľa
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