
Informácia pre dotknuté osoby GDPR 

Ochrana osobných údajov 

1. Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

V prípade, že vyznačíte súhlas s poskytnutím a spracovaním uvedených osobných údajov 
potvrdzujete, že vám boli v zmysle a v rozsahu článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu 
a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane osobných údajov, ďalej len „nariadenie GDPR") a v súlade so zákonom č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom
poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, že ste boli poučený o právach a
povinnostiach dotknutej osoby a súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov pre:

Prevádzkovateľ: 

Divadelný ústav je  štátna príspevková organizácia  so sídlom na adrese Jakubovo námestie 
12, 813 57 Bratislava, IČO: 16 46 91 (ďalej len „prevádzkovateľ"), na  jednotlivé účely 
v nasledovnom členení:  

1. Keď podávate prihlášku používateľa, v zmysle § 18 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty, následne zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z (ďalej len „zákon
o knižniciach“) ste povinný/á pre účely poskytovania knižnično-informačných služieb,
archívnych služieb a služieb súvisiacich s múzeom a galériou nasledujúce osobné údaje:

 meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum
a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté
vzdelanie, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, meno, priezvisko a adresa
zákonného zástupcu dieťaťa. Poskytnutie týchto osobných údajov je povinné, keďže
vyplýva priamo z uvedených zákonov.

 Ich neposkytnutie by malo za následok nemožnosť vzniku vašej registrácie ako
používateľa knižnično-informačných a bádateľských  služieb.

 Osobné údaje poskytované v zmysle uvedených zákonov sa uchovávajú po dobu
trvania jednotlivých účelov spracúvania a následne po dobu vymedzenom
v registratúrnom pláne  s odvolaním na zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Meno, priezvisko, e-mailová adresa, poštová a fakturačná adresa, telefonický
kontakt (ďalej len „osobné údaje") na účely:



 Organizovaných činností  a aktivít organizácie (zasielanie mailov, newslettrov, 
programov výstav, informácií o podujatiach pre verejnosť, ako sú vernisáže, 
predstavenia, programy organizované Divadelným ústavom (ďalej aj ako 
„podujatie")); 

 objednávok a kúpy; 

 publikačnej činnosti a vydávania časopisu kød – konkrétne o divadle; 

 zverejnenia fotografií a videozáznamov vyhotovených na podujatiach. 

Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa alebo zaslaním e-
mailu na e-mailovú adresu zodpovednaosoba@theatre.sk.  

Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v nariadení GDPR právo požadovať od 
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich 
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti 
spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v 
článku 15 až 23 nariadenia GDPR a na stránke prevádzkovateľa www.theatre.sk. 

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže 
dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej 
osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa nariadenia GDPR; kontaktné údaje na 
zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: zodpovednaosoba@theatre.sk alebo písomne 
na adresu prevádzkovateľa s označením „zodpovedná osoba GDPR". 

3. Publikačná činnosť a vydávanie časopisu kød – konkrétne o divadle 

Účelom spracúvania osobných údajov je publikačná činnosť a vydávanie časopisu kød – 
konkrétne o divadle. Spracúvanie sa realizuje na základe § 78 ods. 2 zákona o ochrane 
osobných údajov v spojitosti s čl. 85 GDPR a osobitnými zákonmi, zákonom č. 212/1997 Z. 
z. o povinných výtlačkoch periodických, neperiodických publikácií a rozmnoženín 
audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov a zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský 
zákon v znení neskorších predpisov.   

4. Vyhotovovanie fotografií a videozáznamov na podujatiach 

Podujatia organizované prevádzkovateľom sú verejné. Vaše osobné údaje v rozsahu fotografií 
a videozáznamov, týkajúce sa osoby účastníka alebo jeho prejavov osobnej povahy v 
súvislosti s vašou účasťou na podujatí prevádzkovateľa, spracúva za účelom ich získania 
(vyhotovenia) a použitia, a to formou ich postúpenia partnerom podujatia z dôvodu 
zdokladovania konania podujatia a formou ich zverejnenia na webovej stránke 
prevádzkovateľa, na sociálnych sieťach, v tlačových správach a u spoluorganizátorov a na 
účel propagácie organizátorov, umenia a kultúry. Fotografie a videozáznamy sú spracúvané 
tiež pre prípad vedenia kontroly, v rámci ktorej je potrebné preukázať, že podujatie sa 
uskutočnilo, ako predpoklad splnenia zákonnej podmienky pre uplatnenie nárokov 
prevádzkovateľa, účtovných dokladov, prípadne iných právnych nárokov podľa osobitných 



právnych predpisov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa spočívajúcich v 
preukazovaní plnenia zákonných povinností. 

5. Bezpečnosť a ochrana práv 

Vaše údaje spracovávame v súvislosti s nárokmi, ktoré sú voči nám uplatnené pri konaniach 
pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali právne 
nároky, ktoré nám vznikli. 

6. Práva fyzických osôb 

Informujeme váš, že  ako fyzické osoby máte nasledujúce práva, ktorých podmienky sú 
stanovené v Nariadení GDPR ako aj Zákone. Máte právo požadovať od Zamestnávateľa 
prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo 
obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť 
údajov. Podrobnejšie sú tieto práva  upravené v článkoch 15 až 23 Nariadenia GDPR ako aj 
nižšie v tejto informácii.  

a) Právo na prístup 
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako 
aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. 
Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej 
forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto 
informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, 
ak to bude technicky možné. 

b) Právo na opravu 
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť 
informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými 
disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, 
aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

c) Právo na vymazanie 
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, 
ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie 
pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu 
všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné 
povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť. 

d) Právo na obmedzenie spracúvania 
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše 
osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás 
máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje 
nepotrebujeme využívať. 

e) Právo na prenosnosť údajov 
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste 
nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však 
týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na 
základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

f) Právo namietať 
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych 
oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený 
dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej 
spracúvať. 



g) Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním 
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého 
pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Skutočnosť, či sú vaše 
osobné údaje spracúvané prostredníctvom týchto spracovateľských operácií si overte v 
príslušnej sekcii, podľa účelu spracúvania. 

h) Právo podať sťažnosť 
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane 
uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. 
Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. 
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje 
spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný 
orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 
https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 
3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete 
kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. 
 

7. Komu údaje sprístupňujeme 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným 
subjektom s výnimkou situácií opísaných nižšie: 

 V prípadoch externého spracúvania 

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich ako 
sprostredkovatelia pre nás spracúvajú na základe našich pokynov a v súlade s týmto 
dokumentom. Divadelný ústav ako Prevádzkovateľ má s týmito Sprostredkovateľmi uzavretú 
Zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe ktorej sa dodržiavajú pri tom všetky 
potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom 
poskytli požadovanú ochranu. 

Ide najmä o nasledujúce inštitúcie: 

BP služby, s.r.o., Lúčna 461/46, 900 81 Šenkvice 
Agentúra Bezpečnosti Práce a Požiarnej Ochrany, s.r.o., Šustekova 2629/19, 851 04 
Bratislava 
FIX  s.r.o., Hlinícka 1, 831 05 Bratislava 
LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor – Česká republika 
L.K. Permanent, s.r.o., Hattalova 12, 831 03, Bratislava 
 

Ďalšie inštitúcie nám poskytli pri spracovávaní osobných údajov Prehlásenie alebo 
Vyhlásenie k ochrane osobných údajov v rámci ich sprostredkovateľskej činnosti pre 
Divadelný ústav. 

8. Prenos do tretích krajín 

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ zvyčajne neprenášame. Vo 
výnimočných prípadoch súvisiacich s napĺňaním činnosti Divadelného ústavu 



a zabezpečovaním podujatí DÚ v tretích krajinách sa takýto prenos môže vyskytnúť. 
Divadelný ústav ako prevádzkovateľ uskutoční prenos (zväčša do USA) iba v prípade, ak sú 
poskytnuté primerané záruky ochrany osobných údajov a to zväčša na základe medzinárodnej 
zmluvy, medzi štátom tretej krajiny a Slovenskou republikou. 

9. Neposkytnutie súhlasu 

Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a jeho neposkytnutie nemá za následok nemožnosť účasti 
na podujatiach. V prípade, ak nám však tento súhlas neudelíte, nebudete od nás dostávať 
informácie a pozvánky na ďalšie naše podujatia a semináre, pracovné stretnutia a ďalšie 
udalosti, newslettre,  prieskumy alebo iné formy priamej marketingovej komunikácie 
týkajúcej sa našich podujatí a noviniek. 
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