Nadácia VÚB
Informácia podľa ustanovenia § 15 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“ v príslušnom gramatickom
tvare)
Prevádzkovateľom je Nadácia VÚB, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 30856043,
registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/741 (ďalej aj ako
„Nadácia“ alebo „prevádzkovateľ“).
Sprostredkovateľom je
-

-

Promea Communication spol. s r.o., so sídlom Tvarožkova 8, 811 03 Bratislava, Slovenská
republika, zapísaná v Okresnom súde Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka 19644/B, IČO:
35772638 za účelom realizácie súťaží až po ich ukončenie (najmä spracovanie prihlášok
účastníkov súťaže, priebeh, hodnotenie, vyhlásenie, zverejnenie súťaže), pričom
sprostredkovateľ spolupracuje za týmto účelom so svojimi subdodávateľmi (odborní
porotcovia a kurátori)
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 za
účelom evidencie pošty, správy registratúry a spracovávania účtovníctva vrátane vykonávania
auditu.

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je evidencia pošty, realizácia súťaže od jej
vyhlásenia po ukončenie (najmä spracovanie prihlášok účastníkov súťaží, vyhodnotenie a vyhlásenie
výsledkov súťaží, zverejnenie výsledkov súťaží, licencia/postúpenie udelenej licencie), správa
registratúry, vedenie účtovníctva a audit.
Za účelom vykonávania auditu môžu byť osobné údaje sprístupnené príjemcovi, ktorým je
spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie č.10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238.
Osobné údaje je dotknutá osoba povinná poskytnúť Nadácii, ak tak stanovuje osobitný zákon.
Ostatné osobné údaje dotknutá osoba poskytne Nadácii dobrovoľne, a to najmä na základe prihlášky
do súťaže vyhlásenej Nadáciou ako aj na základe uzatvorenej licencie/ zmluvy s Nadáciou.
Povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje stanovuje najmä zákon č.297/2008 Z.z. o ochrane pre
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť Nadácii osobné údaje požadované na základe osobitných
predpisov, Nadácia nezaradí dotknutú osobu do súťaže vyhlásenej Nadáciou.
Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov je určený všeobecne záväznými právnymi predpismi
a/alebo je dohodnutý medzi Nadáciou a dotknutou osobou a/alebo je dobrovoľný na základe
prihlášky dotknutej osoby do súťaže vyhlásenej Nadáciou.
Nadácia archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby po dobu stanovenú platnými
právnymi predpismi a registratúrnym plánom Nadácie.

Osobné údaje dotknutej osoby Nadácie okrem tu uvedených prípadov nebudú sprístupnené tretej
osobe, iba ak túto povinnosť ukladá zákon.
Nadácia poskytnuté osobné údaje nezverejňuje, ak osobitný zákon nestanovuje inak alebo okrem
prípadov uvedených v príslušnom Štatúte súťaže vyhlásenej Nadáciou, a to najmä prostredníctvom
www.nadaciavub.sk. . Nadácia v zmysle zákona č.34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov ukladá výročnú správu do verejnej časti registra účtovných
závierok.
Práva dotknutej osoby pri spracovávaní osobných údajov sú upravené najmä v § 28 zákona. Dotknutá
osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie,
d) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti.
Oprávnenie získavať osobné údaje v mene Nadácie vyplýva oprávneným osobám zo zmluvy medzi
Nadáciou a sprostredkovateľom a na základe vymenovania do funkcie v orgánoch Nadácie.
Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene Nadácie, môže
dotknutá osoba žiadať písomnou formou od Nadácie na adrese:
Nadácia VÚB, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 30856043.

