
Informácie pre dotknuté osoby – účastníci podujatí 

(Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby,  

§ 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) 
 

 Informácie podľa § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. 

a) Prevádzkovateľ: Liptovské kultúrne stredisko 
031 01 Liptovský Mikuláš, Ul. 1. mája 28/196, SR. 

Štatutárny zástupca: Mgr. art. Miroslava Palanová riaditeľka 
b) Zodpovedná osoba kontaktné údaje 

zodpovedná osoba nebola určená 

c) Účel spracúvania osobných údajov 
Lipovské kultúrne stredisko  spracúva osobné údaje na účely organizovania a prezentácie kultúrnych 
podujatí 
Zákonnosť spracúvania osobných údajov 
Lipovské kultúrne stredisko  spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných 
údajov na základe zmluvných vzťahov alebo súhlasu dotknutej osoby - účastníka 

d) Oprávnené záujmy 
Oprávnené záujmy Lipovského kultúrneho strediska sú dané jeho poslaním, ktorého súčasťou je aj 
organizácia kultúrnych podujatí   

e) Kategórie príjemcov 
Lipovské kultúrne stredisko  poskytuje osobné údaje účastníkov vrátane fotografií a videozáznamov 
tlačeným alebo printovým médiám 

f) Lipovské kultúrne stredisko  nezamýšľa prenášať žiadne osobné  údaje dotknutých osôb  do tretích 
krajín ani do medzinárodnej organizácie 

 Informácie podľa § 19, ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. 

a) Doba uchovávania osobných údajov  obsiahnutých v uzatvorených zmluvách a iných dokumentoch  
je daná osobitnými predpismi upravujúcimi zmluvné vzťahy a tiež pravidlami registratúry a skartácie 

b) Dotknuté osoby majú nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných 
údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať 
spracúvanie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov 

c) Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ak sa údaje spracúvajú na základe 
súhlasu dotknutej osoby) 

d) Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. 

e) Poskytovanie údajov je zmluvnou požiadavkou – poskytnutie údajov je nevyhnutné na plnenie 
nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo dohody, ktorej účastníkom je dotknutá fyzická osoba alebo  
na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou je požiadavkou vyplývajúcou z oprávnených 
nárokov Liptovského kultúrneho strediska. 

f) Lipovské kultúrne stredisko  nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov dotknutých fyzických osôb 
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania 

 Informácie podľa § 19, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. 

 Lipovské kultúrne stredisko  spracúva osobné údaje dotknutých fyzických osôb  iba na účely, na 
ktoré boli získané a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely 

 

Prehlásenie.  

Lipovské kultúrne stredisko  prehlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov účastníkov 

podujatí plne dodržiava zásady ich spracúvania, dbá na ochranu osobných údajov, má prijaté 

primerané bezpečnostné opatrenia a berie ohľad na práva dotknutých fyzických osôb. 
 

 

V Liptovskom Mikuláši: 25.05.2018 

Mgr. art. Miroslava Palanová, riaditeľka 


