
  

 
 

 
 

SÚHLAS so spracúvaním osobných údajov 
 
Na znak vyjadrenia súhlasu so spracúvaním OsÚ potvrďte elektronicky zaškrtnutím okienka súhlasu a 
vybratím voľby „Odoslať“ pri elektronickej registrácii na webe ITAPA. 
 
Ja, ako dotknutá osoba, 
 
registrujúca sa na podujatie: ITAPA 
 
vyplnením web formulára s údajmi, zaškrtnutím okienka súhlasu so spracúvaním osobných údajov a 
odoslaním web formulára, dávam súhlas v zmysle §14 Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o OsÚ“) a Nariadenia Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov . 
 
spoločnosti 
Direct Impact, s.r.o. 
Dunajská 25 
811 08 Bratislava 
IČO: 35 833 637 
vedenej v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 26276/B 
ako prevádzkovateľovi 
 
na spracúvanie mojich osobných údajov (ďalej len OsÚ) poskytnutých prevádzkovateľovi 
prostredníctvom dotazníka alebo vyplnením a odoslaním web formulára alebo e-mailu alebo iným 
spôsobom, a to v nižšie uvedenom rozsahu a na ďalej uvedený účel: 
 

1. Rozsah poskytnutých OsÚ spracúvaných prevádzkovateľom: 

1.1. identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, štátna príslušnosť, sektor, pozícia v spoločnosti, 

fotografické zábery z podujatia) 

1.2. kontaktné údaje (spoločnosť /redakcia/, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailová adresa, telefón) 

1.3. doplňujúce údaje (registrovaný ako: účastník - súkromný sektor, účastník - verejná správa, 

návštevník - študent, účastník - webstream online prenos, prednášateľ, novinár - akreditácia, 

zaradenie, dni účasti, Facebook meno, odber newsletteru, odber marketingových informácií, 

úhrada registračného poplatku, ak prednášajúci - názov a miesto uloženia príspevku, podnety 

od registrovaných, spätné stanoviská prevádzkovateľa ku podnetom) 

2. Prevádzkovateľ môže poskytnúť OsÚ sprostredkovateľovi, ak medzi prevádzkovateľom a 

sprostredkovateľom je zmluvný vzťah, ktorý spĺňa všetky požiadavky zákona o ochrane OsÚ. 

3. Rozsah poskytnutých OsÚ spracúvaných sprostredkovateľom: 

3.1  identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, štátna príslušnosť) 

3.2 kontaktné údaje (spoločnosť, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH) 

3.3 doplňujúce údaje (registrovaný ako: účastník - súkromný sektor, účastník - verejná správa, 

návštevník – študent, účastník - webstream online prenos, prednášateľ, novinár - akreditácia, 

dni účasti) 

4.  OsÚ sú poskytnuté na účel 

4.1.prevádzkovateľa: 

4.1.1.prípravu a realizáciu podujatí / prezentácií 



  

 
 

 

4.1.2.informovanie o novinkách v sektore (newsletter, ...), ak dotknutá osoba poskytla na tento 

účel osobitný súhlas 
4.1.3.poskytovanie marketingových informácií, ak dotknutá osoba poskytla na tento účel 

osobitný súhlas  
4.1.4.uzatváranie zmluvných vzťahov 
4.1.5.evidovanie podnetov prednášajúcich, účastníkov, návštevníkov pre účely zvyšovania 

kvality poskytovaných služieb, spätné stanoviská prevádzkovateľa ku podnetom 
4.1.6.spracovanie prezenčných listín (budú použité len OsÚ v rozsahu: meno, priezvisko, 

spoločnosť, podpis) 
4.1.7.prezentácie príspevkov a informácií o organizovaných podujatiach v prostriedkoch 

masovej komunikácie (budú použité len OsÚ v rozsahu: meno, priezvisko, funkcia, 
spoločnosť, gestor, prednášajúci, názov podujatia, pričom prednášajúci sa môže 
rozhodnúť a zverejniť aj svoj email alebo tel. číslo), pričom sa jedná najmä o: 

a) vystavenie príspevkov prednášajúcich na webe (vo formáte pdf) 
b) vystavenie informácií o pripravovanom / realizovanom podujatí (gestori, 

prednášajúci) na webe 
c) spracovanie / poskytnutie podkladov tlačových správ 
d) uverejňovanie streamovaného videa so zvukom prednášateľa 
e) uverejňovanie fotografií a krátkych videí z pripravovaného / realizovaného podujatia, 

zachytávajúce účastníkov 
 

4.2.sprostredkovateľa: 
4.2.1.spracúvanie účtovníctva a súvisiace finančné operácie 

5. Súhlas ako dotknutá osoba môžem odvolať 
5.1. v čiastkovom rozsahu, v odpovedajúcej časti web stránky ITAPA portálu po prekliknutí zo 

správy, ktorá bola doručená, a to na  
5.1.1. odoberanie noviniek v sektore (newsletter, ...) 
5.1.2. odoberanie marketingových informácií 

5.2. ale aj v plnom rozsahu, podpísaným doporučeným listom alebo elektronickou formou v 
odpovedajúcej časti web stránky. Tým pádom budú všetky OsÚ príslušnej dotknutej osoby 
vymazané, pri dodržaní príslušných ustanovení § 23 zákona o ochrane OsÚ.  

 
Som si ale vedomý, že poskytnutie mojich OsÚ je nevyhnutné pre 

5.3. uzavretie obchodného vzťahu o účasti na podujatí a pre správu a následnú kontrolu tohto 
vzťahu, 

5.4. následnú notifikáciu o pripravovaných podujatiach, informáciách o novinkách v sektore a 
marketingových informáciách a informáciách o činnosti prevádzkovateľa; v prípade odvolania 
súhlasu v plnom rozsahu, táto služba nebude poskytovaná, 

5.5. spätnú reakciu na prípadné mnou dodané podnety 
6. Súhlasím, aby k už poskytnutým osobným údajom boli v prípade potreby pridané ďalšie    osobné 

údaje potrebné pre splnenie účelu spracúvania.  
7. Právnym základom na spracúvanie OsÚ sú príslušné zákony Slovenskej republiky (týka sa 

obchodných vzťahov účasti na podujatiach) alebo vyjadrený súhlas dotknutej osoby. 
8. Doba platnosti súhlasu so spracúvaním OsÚ je 10 rokov plus čas vymedzený zákonom č. 

395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

9. Zároveň ako dotknutá osoba dávam súhlas na sprístupnenie a poskytnutie OsÚ z informačného 
systému Prevádzkovateľa tretím osobám, vrátane subjektov v členských štátoch Európskej únie v 
rámci cezhraničného prenosu, a to výlučne vo vzťahu k účelu spracúvania OsÚ, pri dodržaní 
všetkých odpovedajúcich ustanovení Zákona o ochrane OsÚ. 



  

 
 

 
Súčasne vyhlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomý svojich práv v zmysle ustanovenia § 21 
Zákona o ochrane OsÚ, najmä: 
A. mám právo, na základe písomnej žiadosti, od prevádzkovateľa vyžadovať 

A.1. potvrdenie, či sú alebo nie sú OsÚ o mne spracúvané 
A.2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme 

A.2.1. informácie o spracúvaní OsÚ v informačnom systéme 
A.2.2. informácie o zdroji, z ktorého získal moje OsÚ na spracúvanie 
A.2.3. zoznam mojich OsÚ, ktoré sú predmetom spracúvania 

A.3. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych OsÚ, ktoré sú 
predmetom spracúvania 

A.4. likvidáciu OsÚ 
A.4.1. ktorých účel spracúvania sa skončil 
A.4.2. ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona 

A.5.blokovanie mojich OsÚ z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak 
prevádzkovateľ spracúva OsÚ na základe súhlasu dotknutej osoby. 

B. mám právo, na základe písomnej žiadosti, u prevádzkovateľa namietať voči 
B.1.spracúvaniu mojich OsÚ, o ktorých predpokladám, že sú alebo budú spracúvané na účely 

priameho marketingu bez môjho súhlasu a žiadať ich likvidáciu 
B.2.využívaniu OsÚ uvedených v §  27 ods.2 Zákona o ochrane OsÚ na účely priameho marketingu 

v poštovom styku, alebo na účely priameho marketingu. 
C. pri podozrení, že moje osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môžem podať Úradu na           

ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 
 

Vyhlásenie registrujúceho, ako dotknutej osoby: 

vyplnením web formulára s údajmi, zaškrtnutím okienka súhlasu so spracúvaním osobných údajov a 

vybratím voľby „Odoslať“ pri elektronickej registrácii na webe ITAPA potvrdzujem Prevádzkovateľovi, že 

súhlasím so spracúvaním OsÚ, že som porozumel obsahu tohto dokumentu a že údaje, ktoré som 

uviedol, sú pravdivé. 

Beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať moju žiadosť alebo vyradiť 

moju osobu z informačného systému v prípade zistenia nepravdivosti poskytnutých OsÚ.  

 


