
Informácie o spracúvaní osobných údajov

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska ako Prevádzkovateľ so sídlom Bajkalská 25, 821 01 
Bratislava, IČO: 00623491, DIČ: 2021066179, IČ DPH: SK2021066179, zapísaná na Ministerstve 
vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-8268-4 (ďalej len „Asociácia“) oznamuje  podľa článku 13 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) 
osobám, ktorých osobné údaje spracúva („dotknuté osoby“) ako spracúva ich osobné údaje a aké 
majú práva. 

Jednotlivé práva dotknutej osoby, ich uplatňovanie a obmedzenie je upravené v III kapitole 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v § 19 až 30 zákona o ochrane osobných údajov.

Asociácia získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. 
Osobitný dôraz pritom Asociácia kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva 
dotknutých osôb. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaju v súlade s čl. 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a 
§ 13 zákona o ochrane osobných údajov iba na základe aspoň jedného z týchto právnych základov: 

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré 
konkrétne účely; 
b) 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; 
c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej 
fyzickej osoby;
e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; 
f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo 
tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné 
práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je 
dotknutou osobu dieťa. 

Podmienky spracúvania pri poskytnutí súhlasu 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej 
týkajú. Prevádzkovateľ ale výslovne upozorňuje, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu pred 
ukončením hlasovania a žrebovania výhercu súťaže bude mať za následok vyradenie takéhoto 
hlasujúceho zo súťaže.

Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou sú spracúvané za účelom splnenia pravidiel súťaže, 
spracovania odovzdaných hlasov vrámci súťaže, identifikovanie výhercu a odovzdanie výhry, 
informovanie o výsledku súťaže, propagácie súťaže a jej výsledkov, rovnako ako výhercov na 



webových stránkach prevádzkovaných Asociáciou a partnerských printových a online stránkach. 

Pri spracovávaní na tieto účely môžu byť osobné údaje poskytnuté týmto kategóriám 
príjemcov: osobné údaje môžu byť vrámci technického zabezpečenia hlasovania poskytované 
sprostredkovateľovi spoločnosti okto.digital s.r.o., Nobelova 6, 831 02 Bratislava, IČO: 5073454, DIČ: 
2120448572, IČ DPH: SK2120448572, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.117462/B a 
partnerským spoločnostiam v prípade výhry za účelom uplatnenia výhry v nevyhnutnom rozsahu 
na  uplatnenie výhry, rovnako ako mediálnym partnerom za účelom prezentovania súťaže a jej 
výsledkov, poskytovateľovi aplikácie Facebook Inc..

Dotknutá osoba má právo: 
 požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom
 na opravu svojich osobných údajov 
 na vymazanie svojich osobných údajov 
 na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov 
 namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov 
 na prenosnosť svojich osobných údajov 
 svoj súhlas kedykoľvek odvolať (ak je súhlas právnym základom spracúvania) 
 podať sťažnosť dozornému orgánu, t. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky.

Práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. 

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi 
predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom 
písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla Asociácie alebo na sekretariat@zhrsr.sk. 

Dotknutá osoba môže podať podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. návrh na začatie konania o 
ochrane osobných údajov, ak má za to, že došlo k spracúvaním údajov k porušeniu jej práv na: 
Úrad na ochranu osobných údajov 
Hraničná 12 
820 07 Bratislava 27 
tel.: +421 /2/ 3231 32220 e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín 

Informácia o existencii automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania: výhercovia môžu 
byť žrebovaní náhodne automatizovaným systémom, ktoré umožňuje nediskriminačné a 
transparentné žrebovanie a takéto žrebovanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy medzi dotknutou 
osobou a prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ zabezpečí, v prípade spracúvania osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý 
boli osobné údaje získané, aby takéto spracovanie bolo zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné 
údaje pôvodne získané, že zohľadní: 

 akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom 
zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,

 okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi 
dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC


 povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov alebo
osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku,

 možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a
 existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu. 


