
Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia 
 
Prevádzkovateľ: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 
Adresa: Záhradnícka 21, Bratislava 811 07 
IČO: 45 731 322 
Kontakt: sppk@sppk.sk, sekretariat@sppk.sk 
 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a podmienky používania webových 
stránok prevádzkovateľa  

Ochrane osobných údajov našich používateľov prikladáme veľkú dôležitosť. Pri 
všetkých internetových činnostiach v rámci súťažno-vzdelávacích aktivít pre stredné 
odborné školy s poľnohospodárskym a potravinárskym zameraním a základné školy 
pod názvom „Podpor svoj odbor“ dbáme na dodržiavanie  právnej úpravy ochrany 
osobných údajov, predovšetkým 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/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len ,,Zákon“).  

Vstupom a používaním internetovej stránky www.podporodbor.sk súhlasíte s tým, že 
vaše údaje získané v súvislosti s jej používaním môžu byť spracovávané jej 
prevádzkovateľom. 

Automaticky zaznamenávané informácie (údaje neosobného charakteru) 

Pri prístupe na internetovú stránku www.podporodbor.sk sa (nie ako súčasť 
registrácie) môžu automaticky zaznamenávať všeobecné informácie o návšteve 
užívateľov neosobného charakteru ako napr. použitý internetový prehliadač a IP 
adresa, počet návštev, dátum a priemerný čas strávený na stránke, prezerané 
stránky. Ak sú tieto informácie zhromažďované, slúžia ku skvalitneniu našich služieb 
a našej ochrane. Tieto informácie sa používajú predovšetkým na zisťovanie toho, ako 
naša stránka oslovuje a na zlepšovanie jej obsahu a funkčnosti. 

Cookies 

Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú na vašom pevnom disku, 
umožňujúce našej stránke, aby spoznala váš počítač pri ďalšej návšteve internetovej 
stránky www.podporodbor.sk. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 
využíva cookies výlučne na získavanie informácií týkajúcich sa používania našej 
internetovej stránky. 

Slobodná voľba 

Kontrolu nad informáciami poskytovanými prevádzkovateľovi máte vy sami. Ak sa 
rozhodnete, že nám svoje informácie neposkytnete, nemusíte mať prístup do 
niektorých oblastí tejto internetovej stránky a prístup k súťaži. 
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Spracovanie osobných údajov 

Osobné údaje sú definované ako akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej 
alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, pričom za identifikovateľnú fyzickú osobu sa 
považuje osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom 
na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online 
identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre 
fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 
identitu tejto fyzickej osoby.  V prípade vašich osobných údaje preto môže ísť napr. o 
vaše meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, vašu, e-mailovú 
alebo poštovú adresu, a iné údaje, na základe ktorý vás je možné identifikovať. 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spracúva len tie osobné údaje, 
ktoré jej poskytnete na konkrétny účel, napríklad pri registrovaní sa do súťaží. 

Používanie a šírenie osobných údajov 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora bude používať vaše osobné 
údaje len na účely všeobecnej komunikácie s vami, na účely, aby vám umožnila 
prístup k špeciálnym informáciám a na iné účely konkretizované vo vašom súhlase 
so spracovaním osobných údajov v prípade, že nám bude poskytnutý.  

Ako prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám len v prípadoch, 
kedy jej to bude nariaďovať alebo umožňovať zákon, alebo v presvedčení, že takáto 
akcia je nevyhnutná k zachovaniu zákonov alebo dodržaniu právneho postupu 
zachovávaného prevádzkovateľom internetovej stránky alebo internetovou stránkou 
www.podporodbor.sk; ochrane alebo obrane práv alebo vlastníctva prevádzkovateľa 
internetovej stránky a jej internetových stránok; alebo v naliehavých prípadoch k 
ochrane bezpečia zamestnancov a obchodných partnerov prevádzkovateľa 
internetovej stránky, užívateľov produktov a služieb prevádzkovateľa internetovej 
stránky alebo verejnosti.  

Pokiaľ nie je uvedené inak, nebudú osobné údaje, ktoré na tejto internetovej stránke 
poskytnete, bez vášho súhlasu poskytované mimo prevádzkovateľa. S vašimi 
osobnými údajmi prevádzkovateľ nebude žiadnym spôsobom obchodovať.  

Bezpečnosť 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora kladie dôraz na zaistenie 
bezpečnosti osobných údajov. Vaše údaje sa svedomito chránia pred stratou, 
zničením, skresľovaním/falšovaním, manipuláciou a nepovoleným prístupom alebo 
nepovoleným zverejnením.  Naši pracovníci sú viazaní povinnosťou rešpektovať 
dôvernosť vašich osobných údajov. 

Osoby mladšie ako 18 rokov 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora odporúča všetkým rodičom a 
opatrovníkom, aby učili svoje deti bezpečnému a zodpovednému narábaniu s 
osobnými údajmi na internete. Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali odovzdávať 
osobné informácie internetovým stránkam Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory bez povolenia svojich rodičov alebo opatrovníkov. Slovenská 



poľnohospodárska a potravinárska komora nebude nikdy úmyselne získavať osobné 
údaje od osôb mladších ako 18 rokov alebo tieto údaje používať akýmkoľvek 
spôsobom a ani ich nebude odovzdávať tretím stranám bez povolenia. 

Odkazy na iné internetové stránky 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na celú 
stránku www.podporodbor.sk, ktorú spravuje Slovenská poľnohospodárska 
a potravinárska komora a všetky jej priame podstránky. Tieto internetové stránky 
môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov v rámci alebo mimo našej 
neziskovej organizácie, na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov 
nevzťahuje. Pri opustení internetovej stránky www.podporodbor.sk si buďte tohto 
vedomí a nezabudnite si prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej 
jednej internetovej stránky, ktorá získava osobne identifikovateľné informácie. 

Právo na informácie 

Ak máte otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom 
spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa s nami skontaktovať. Máte právo 
požiadať o nahliadnutie do vašich osobných údajov a požiadať o ich úpravu alebo 
výmaz na mailovej adrese osoby stanovenej 
prevádzkovateľom: belova@sppk.sk a na adrese prevádzkovateľa: Slovenská 
poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, Bratislava 811 07. 

Doba uchovávania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia: Osobné 
údaje budú uchovávané po dobu trvania účelu. 

Oznamovanie zmien 

Akékoľvek zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú pripájané k tomuto 
vyhláseniu o ochrane osobných údajov, domovskej stránke a iným miestam, ktoré 
považujeme za vhodné. 

 
Zásady ochrany osobných údajov dotknutých osôb pri realizovaní 
súťažno-vzdelávacích aktivít pre stredné odborné školy s poľnohospodárskym 
a potravinárskym zameraním a základné školy pod názvom „Podpor svoj 
odbor“ (ďalej len „súťaže“ v príslušnom tvare): 

 
● Organizátor súťaží, ktorým je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska 

komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, IČO 31826253, e-mail 
sppk@sppk.sk ako prevádzkovateľ v zmysle 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/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 
„nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“) týmto oznamuje 
všetkým dotknutým osobám, ktorých osobné údaje nezískal priamo od týchto 
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osôb, že bude nakladať s ich osobnými údajmi poskytnutými pri realizovaní 
súťaží v súlade s uvedenými právnymi predpismi za nasledujúcich podmienok.  

 
● Organizátor bude nakladať s poskytnutými osobnými údajmi dotknutých osôb, 

to je žiakov, pedagógov základných škôl, stredných odborných škôl a iných 
osôb, ktoré sa zapojili do súťaže, resp. tvorby súťažných príspevkov školy len 
s ich predchádzajúcim slobodne daným súhlasom, okrem prípadov, kedy zákon 
tento súhlas nevyžaduje. Už udelený súhlas dotknutej osoby so spracovaním 
osobných údajov môže dotknutá strana kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej 
správy organizátorovi na adresu: belova@sppk.sk. Len čo sa organizátor 
o odvolaní súhlasu dozvie, prestane so spracúvaním osobných údajov dotknutej 
osoby. 

 
● Poskytnuté osobné údaje bude organizátor súťaží spracovávať iba za účelom 

spracovania a vyhodnotenia súťaží, vrátane zverejnenia výsledkov súťaží; vo 
vybraných prípadoch súťaží aj na účely zverejnenia, reprodukcie a publikovania 
súťažných príspevkov na www.podporodbor.sk, na YouTube kanále PODPOR 
ODBOR a v propagačných, informačných a vzdelávacích materiáloch 
prevádzkovateľa. Zverejnené súťažné príspevky môžu slúžiť ako inšpirácia pre 
iné školy.  

 
● Osobnými údajmi dotknutých osôb podľa predchádzajúceho bodu sa rozumejú 

najmä meno, priezvisko, vek, fotografia, videonahrávka, škola a v prípade 
žiakov aj ročník, ktorí žiaci navštevujú v čase zaslania súťažného príspevku 
v uvedenej súťaži. 

 
● Školy sú povinné získať súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných 

údajov podľa predchádzajúcich bodov samostatne za účelom spracovania a 
vyhodnotenia súťaží a samostatne za účelom zverejnenia súťažných 
príspevkov. Vzor súhlasu, ktorý majú školy zabezpečiť, je sprístupnený vyššie.  

  
● V prípade maloletých žiakov, ktorí sa zapoja do súťaží, resp. sa budú podieľať 

na príprave súťažných príspevkov, súhlas so spracovaním ich osobných údajov 
môže poskytnúť len ich zákonný zástupca. 

 
● V prípade osobných údajov pedagógov súťažiach škôl, sa na ich spracovanie 

vyžaduje súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ týmito osobnými 
údajmi sú iné údaje ako titul, meno, priezvisko, pracovné, služobné alebo 
funkčné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové 
číslo alebo elektronická pošta na pracovisko a identifikačné údaje 
zamestnávateľa pedagóga (napr. fotografia). 

 
● Školy zaregistrované do súťaží poskytujú organizátorovi v súlade s právnymi 

predpismi o ochrane osobných údajov vyhlásenie o udelení súhlasu dotknutými 
osobami so spracovaním ich osobných údajov v zmysle predchádzajúcich 
bodov pred  zaslaním súťažných príspevkov. 

 
● Školy zaregistrované do súťaží musia zároveň poučiť dotknutú osobu o jej 

právach v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona a vopred pred získaním 
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osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie podľa čl. 13 až 
23 Nariadenia GDPR alebo § 19 až 28 Zákona, najmä uviesť že údaje 
dotknutých osôb budú poskytnuté organizátorovi a že môže dôjsť k ich 
zverejňovaniu organizátorom na webovom sídle www.podporodbor.sk, na 
YouTube kanále PODPOR ODBOR a v propagačných, informačných a 
vzdelávacích materiáloch prevádzkovateľa.  

 

MEDZI PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH 
ÚDAJOV PATRÍ NAPRÍKLAD PRÁVO: 

● požadovať prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracovávame, 
● požiadať o opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných 

údajov, 
● namietať spracúvanie osobných údajov, 
● na prenos osobných údajov, 
● podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, 

ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, 
● kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, 

V prípade ak nemáte spôsobilosť na výkon právnych úkonov, vaše práva môže 
zastupovať zákonný zástupca. 

 

Nariadenie 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/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov Vám ako dotknutej osobe garantujú tieto práva: 

a) právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom:  

- právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, 
ktoré sa týkajú dotknutej osoby; 

- právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom a právo získať tieto 
informácie: 

● účel spracúvania osobných údajov; 
● kategória spracúvaných osobných údajov; 
● identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu, ktorému boli alebo majú byť 

osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretej krajine alebo o 
medzinárodnej organizácii; 

● predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, 
informáciu o kritériách na jej určenie; 

● právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov od 
prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich 
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vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať 
spracúvanie osobných údajov; 

● právo podať sťažnosť dozornému orgánu; 
● zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; 
● informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania 

uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4 Nariadenia GDPR (§ 28 Zákona) a v týchto 
prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a 
predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre 
dotknutú osobu. 

- právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných 
údajov podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácii;    

- právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva. 
Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných; 

b) právo dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktorého obsahom je: 

1. právo na doplnenie neúplných osobných údajov dotknutej osoby, a to aj 
prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia dotknutej osoby; 

2. právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne 
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; 

3. právo dotknutej osoby na opravu osobných údajov znamená, že nás 
kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, 
pokiaľ by boli nepresné či neúplné. Dotknutá osoba má právo na doplnenie 
neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového 
vyhlásenia. 

c) právo dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov, ktorého obsahom je: 

1. právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, 
ktoré sa týkajú dotknutej osoby z nasledovných dôvodov 
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získavali alebo inak 

spracúvali; 
b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, 

a neexistuje už žiadny iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; 
c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú 

žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá 
osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku čl. 21 
Nariadenia GDPR (§ 27 ods. 2 Zákona); 

d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 
e. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa 

práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ 
podlieha; 

f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej 
spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia GDPR (§ 15 ods. 1 Zákona); 

2. právo, aby prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje dotknutej osoby, so 
zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol 



primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval iných 
prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá 
osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu 
alebo repliky; 

3. pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa 
článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia (§ 23 ods. 2 a 3 Zákona) [t. j. s obsahom práv 
podľa (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto dokumentu] nevznikne, pokiaľ je 
spracúvanie osobných údajov potrebné: 

● na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; 
● na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva 

Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ 
podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri 
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; 

● z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 
ods. 2. písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia GDPR (§ 16 ods. 2 
písm. h) až j) Zákona); 

● na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo 
historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. 
Nariadenia GDPR (§ 78 ods. 8 Zákona), pokiaľ je pravdepodobné, že právo 
uvedené v článku 17 ods. 1 Nariadenia GDPR (§ 23 ods. 1 Zákona) znemožní 
alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania 
osobných údajov; alebo 

● na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 

Viac o právach a povinnostiach v oblasti ochrany osobných údajov môžete 
pozrieť  

Nariadenie GDPR dostupné na  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1568301714222&uri=CELEX:32
016R0679  

Zákon dostupný na  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20190901  

 

NA STIAHNUTIE:   

● Vyhlásenie strednej odbornej školy o udelení súhlasu dotknutou osobou so 
spracovaním osobných údajov za účelom spracovania a vyhodnotenia súťaže a 
zverejnenia súťažných príspevkov 
 

● Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom spracovania 
a vyhodnotenia súťaže a za účelom zverejnenia súťažných príspevkov pre 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1568301714222&uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1568301714222&uri=CELEX:32016R0679
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20190901


stredné odborné školy – zákonný zástupca 
 

● Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom spracovania 
a vyhodnotenia súťaže a za účelom zverejnenia súťažných príspevkov pre 
stredné odborné školy - pedagóg 
 

 
 
 


