Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
podľa čl. 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/EC (ďalej len „GDPR“)

Pre našu spoločnosť, Smart City Services s.r.o., so sídlom na adrese Twin City C,
Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: 44 489 650, zapísanú v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka č.: 55375/B (ďalej len „my“),
je ochrana vašich osobných údajov veľmi dôležitá. V prípade, že sa zúčastňujete našich
podujatí, radi by sme Vás informovali, že by sme mohli spracovať niektoré vaše osobné
údaje. O tom, aké osobné údaje a ako spracovávame tieto osobné údaje, by sme Vás
radi informovali v tomto upozornení o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť Smart City Services s.r.o. je súčasťou skupiny HB Reavis Group so sídlom
v Luxemburgu (ďalej len „skupina HB Reavis Group“), preto sa vo vyhlásení o ochrane
osobných údajov môže nájsť odkaz na skupinu HB Reavis Group.
1. Aký je účel a oprávnené záujmy spracovania osobných údajov?
Účelom spracovania vašich osobných údajov je zdokumentovať naše podujatie
fotografovaním a nahrávaním videí. V tomto prípade je našim oprávneným záujmom
propagácia našich podujatí a rozvoj a definovanie našej značky na trhu.
2. Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme?
Spracúvame nasledujúce osobné údaje:
a) audiovizuálna reprezentácia Vašej osoby.
3. Aký je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov?
V prípade, že sa zúčastníte podujatia, na ktorom fotografujeme a zaznamenávame
videá, spracujeme vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov podľa
nariadenia GDPR čl. 6 ods. 1 písm. (f).
4. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vzhľadom na to, že audiovizuálna reprezentácia (napr. fotografie a videá) môže byť
použitá v propagačnom materiáli zverejnenom na webovej stránke, sociálnych médiách,
v článkoch atď., nie je možné odhadnúť konkrétne časové obdobie ukladania, t. j.
ukladáme vaše osobné údaje až do splnenia našich propagačných cieľov. Ak Vás však

odfotíme alebo nasnímame na video záznam a rozhodneme sa tento material nepoužiť
na propagačné účely, tieto osobné údaje okamžite odstránime.
5. Komu poskytneme vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje sú poskytované a sprístupnené spoločnostiam skupiny HB Reavis
Group.
6. Používame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania?
Pri spracovávaní vašich osobných údajov nepoužívame automatizované individuálne
rozhodovanie vrátane profilovania.
7. Prenášame vaše osobné údaje mimo EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru)?
Keďže naše propagačné materiály z rôznych podujatí publikujeme viacerými spôsobmi
(napr. v článkoch, na sociálnych médiách, webových stránkach atď.), môže sa stat, že
budú vaše osobné údaje v určitom okamihu prenesené mimo EHP. V takomto prípade
vám zabezpečíme splnenie všetkých požiadaviek stanovených v GDPR, pretože údaje
sú prenášané iba osobám podliehajúcim Dohode medzi EÚ a USA o ochrane osobných
údajov, ktorú Komisia schválila ako primeranú ochranu vašich osobných údajov.
8. Aké sú vaše práva?
V rámci GDPR máte nasledujúce práva:
a) právo na prístup,
b) právo na opravu,
c) právo na vymazanie,
d) právo na obmedzenie spracúvania,
e) právo namietať,
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

9. Kde môžete podať sťažnosť?
Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Miestnym dozorným orgánom je Úrad
pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom na adrese Hraničná 12,

820 07 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 2
3231 3220.
10. Koho by ste mali kontaktovať, ak máte nejaké otázky?
V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať spoločnosť Smart City Services
s.r.o., so sídlom na adrese Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, e-mail:
dataprivacy@hbreavis.com, tel.: +421 2 58 30 30 30.
Vymenovali sme zodpovednú osobu ochrany údajov, Eriku Wild, kontaktné miesto je na
adrese Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, e-mail:
dataprivacy@hbreavis.com, tel.: +421 2 58 30 30 30.

