Černovské drevenice, s. r. o., IČO: 36 795 801, Andreja Hlinku 72, Ružomberok, PSČ: 034 06
Zodpovedná osoba: JUDr. Eva Holdošová; Tel: +421915206025;
info@udobrehopastiera.sk; eva@holdosova.com

FOTOGRAFIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade s článkom 13 NARIADENIA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“)
a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Vážená verejnosť,
spoločnosť Černovské drevenice, s. r. o., so sídlom: Andreja Hlinku 72, Ružomberok, PSČ: 034 06, IČO:
36 795 801, (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) Vás v súlade s článkom 13 GDPR týmto
informuje, že počas kultúrnych podujatí organizovaných našou spoločnosťou plánujeme vyhotovovať
fotografie, ktoré budú slúžiť na propagáciu služieb prevádzkovateľa a prezentovanie kvality
poskytovaných služieb. Niektoré fotografie môžu byť zverejnené na našej webovej stránke alebo
sociálnych sieťach.
Občiansky zákonník v §12 stanovuje, že na vyhotovenie a použitie fotografie fyzickej osoby je
potrebné jej privolenie – súhlas. Za súhlas sa pokladá aj gesto súhlasu dané fotografovi, ktoré
vzhľadom na okolnosti prípadu nevzbudzuje pochybnosti. Nakoľko fotografie majú slúžiť na
propagáciu služieb prevádzkovateľa a prezentovanie kvality poskytovaných služieb, udelený súhlas
platí po dobu trvania tohto účelu, resp. do odvolania súhlasu.
Ako dotknutá osoba nie ste povinná udeliť súhlas s odfotením a so zverejnením fotografie.
Poskytnutie súhlasu na odfotenie a zverejnenie fotografie je dobrovoľné. Neposkytnutie súhlasu so
spracúvaním fotografie nebude mať pre Vás žiadne následky.
Zároveň máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho
odvolaním.
V prípade, že nesúhlasíte so zverejnením Vašej fotografie, prípadne s Vašim odfotením, prosím
oznámte to písomne na adresu prevádzkovateľa alebo na emailovú adresu:
info@udobrehopastiera.sk a Vaša fotografia bude bez zbytočného dokladu odstránená.
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:
 právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),
 právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),
 právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená
niektorá z podmienok čl.17 GDPR,
 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,
 právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
 právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,
 právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov SR-právo podať
návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.
Svoje práva môžete uplatniť elektronicky na emailovú adresu info@udobrehopastiera.sk
Prevádzkovateľ Vás tiež informuje, že pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva
automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

