
 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA DOBRÝ TRH 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE „PUNKT“  

 

STE PREDAJCA, NEZISKOVKA, ÚČASTNÍK DETSKÉHO TRHU, UMELEC? 

Údaje, ktoré nám  poskytnete v prihláške na niektoré z podujatí pod názvom DOBRÝ TRH spracovávame 

predovšetkým pri realizácii našich povinností vyplývajúcich z predzmluvného a zmluvného vzťahu 

s Vami.  Spracovanie sa týka týchto kategórií osobných údajov:  

• Získavame a spracovávame tie osobné údaje, ktoré obsahujú prihlášky na naše podujatia 
dostupné na adrese dobrytrh.sk.  Týmito údajmi sú predovšetkým:  
e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, fakturačné údaje (adresa sídla prípadne bydliska), 
meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo príslušnej fyzickej osoby (v prípade, ak je 
predajcom/umelcom priamo fyzická osoba), meno a priezvisko kontaktnej osoby (v prípade 
neziskoviek, umeleckých súborov, zákonného zástupcu dieťaťa na detskom trhu a ak je 
predajcom právnická osoba),    

• Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. e-mailová korešpondencia a jej obsah. 
 
Vaše údaje spracovávame na nasledovné účely:  

• Administratíva nášho predzmluvného a zmluvného vzťahu. Vedieme si zoznam našich klientov, 
ktorým zabezpečujeme prenájom predajného miesta a ďalšie služby s tým spojené na našich 
podujatiach s názvom DOBRÝ TRH. Právnym základom pre tento účel je plnenie našich 
zmluvných povinností. 

• Dane a účtovníctvo. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných 
predpisov spojených s finančnými plneniami môžeme byť povinní spracovávať aj určité osobné 
údaje. Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonnej povinnosti podľa účtovných 
a daňových predpisov (zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve).  

• Riešenie sporov a vyšetrovanie protiprávnych konaní. Môžeme spracovávať osobné údaje na 
účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych konaní, alebo ak máme podozrenie zo spáchania 
protiprávneho konania, vo veci ktorého by sme mali ďalej konať. Právnym základom pre tento 
účel je oprávnený záujem nášho združenia v pozícii prevádzkovateľa alebo plnenie zákonných 
povinností (priestupkový zákon, trestný zákon). 

• Marketingové aktivity. Podujatie DOBRÝ TRH je verejným podujatím, ktoré sa občianske 
združenie „punkt“ snaží propagovať na verejnosti. Z tohto dôvodu môže dôjsť k využívaniu aj 
iných údajov na naše marketingové aktivity, predovšetkým za použitia obrazových a obrazovo-
zvukových záznamov z jednotlivých podujatí, na ktorých môžete byť zaznamenaný. Právnym 
základom pre tento účel je oprávnený záujem nášho združenia ako prevádzkovateľa. 

• Newsletter. Na váš kontaktný email vám budeme zasielať novinky a iné správy týkajúce sa našich 
podujatí organizovaných pod značkou DOBRÝ TRH. Právnym základom je pre tento účel 
spracovania je náš oprávnený záujem ako prevádzkovateľa.  
 

Občianske združenie „punkt“ zabezpečuje pre predajcov na podujatí DOBRÝ TRH aj vybavenie povolení 
na predaj u príslušnej mestskej samosprávy. Na tento účel spracúva občianske združenie „punkt“ 
v pozícii sprostredkovateľa údaje uvedené v príslušných formulároch (F02, F03 – formuláre mestskej 
časti Bratislava Staré mesto) a v plnej moci, ktorú musí každý predajca na tento účel občianskemu 
združeniu „punkt“ udeliť. Občianske združenie spracúva tieto údaje na právnom základe plnenia 
zákonných povinností v zmysle predpisov o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a v zmysle všeobecných záväzných nariadení č. 14/2013 a 15/2013 mestskej časti 



Bratislava Staré Mesto. Spracúvané údaje poskytnuté na tento účel sú bezprostredne po jeho dosiahnutí 
(vybavenie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb) v informačných systémoch oz „punkt“ 
zlikvidované.  

Občianske združenie „punkt“ ako prevádzkovateľ môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za 
nasledovných okolností: 

- osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad 
s našimi dodávateľmi služieb (napríklad náš účtovný a daňový poradca). V takýchto prípadoch 
môžu tieto tretie strany používať osobné údaje len na už uvedené účely a iba v súlade s našimi 
pokynmi; 

- Ak to vyžaduje zákon alebo iný akt orgánu verejnej moci, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať 
napríklad s našimi dodávateľmi alebo zmluvnými partnermi, daňovými úradmi, úradmi 
sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi. 

 
STE NÁVŠTEVNÍK PODUJATIA DOBRÝ TRH? 
Podujatie DOBRÝ TRH je verejným podujatím, ktoré sa občianske združenie „punkt“ snaží propagovať na 
verejnosti. Z tohto dôvodu môže dôjsť k využívaniu osobných údajov (podobizeň fyzickej osoby) na naše 
marketingové aktivity, predovšetkým za použitia obrazových a obrazovo-zvukových záznamov 
z jednotlivých podujatí, na ktorých môžete byť ako návštevník zaznamenaný. Právnym základom pre 
tento účel je oprávnený záujem nášho združenia ako prevádzkovateľa na propagácii aktivít komunity. 
V prípade, ak si nesúhlasíte so zverejnením takýchto záznamov, kontaktujte nás na adrese uvedenej 
v závere týchto zásad ochrany osobných údajov.  
 
UMIESTNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Osobné údaje sú uložené v sídle občianskeho združenia „punkt“.  
 
UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú 
potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme údaje 
počas trvania zmluvného vzťahu s nami, najdlhšie 30 dní po skončení podujatia DOBRÝ TRH. V každom 
prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ 
právne predpisy nevyžadujú ich ďalšie uchovávanie. 
Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho 
právneho sporu. 

AKÉ MÁTE PRÁVA? 

Vaše práva  Čo to znamená? 
 

Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, 
vrátane informácií o tom: 

• Prečo spracovávame vaše osobné údaje 

• Aké kategórie osobných údajov spracovávame 

• S kým vaše osobné údaje zdieľame 

• Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na 
určenie tejto lehoty 

• Aké máte práva 

• Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás) 

• Či spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. 
profilovanie) 

• Či boli vaše osobné údaje prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, a 
ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov. 



Môžete takisto požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. 
Opakovane podané žiadosti však môžu byť spoplatnené. 

Právo na opravu 
alebo zmenu 

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás 
upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si 
zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.  

Právo byť 
zabudnutý alebo 
právo na 
vymazanie 

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak 
spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné, alebo bezdôvodne, 
môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.    

Právo na 
obmedzenie 
spracovania 

Od momentu, keď ste požiadali o opravu vašich osobných údajov, alebo ak ste 
namietali proti spracovaniu, a do momentu, kým nebudeme môcť problém 
vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich 
pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my 
(s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné 
údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi 
nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný 
záujem na spracovaní. 
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, 
ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali. 

Právo namietať 
spracúvanie 

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, 
môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme 
pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé 
oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné 
údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie 
alebo obhajobu našich právnych nárokov. 

Právo na 
prenosnosť údajov 

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na 
spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v 
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež 
právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov. 

Odvolanie súhlasu V prípadoch, keď požiadame o váš súhlas na spracovanie osobných údajov, 

máte právo tento súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov 

kedykoľvek odvolať. 

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné 

údaje mohli poskytnúť. 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k uvedeným 

právam, alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete 

sa obrátiť prostredníctvom e-mailu: info@punkt.sk a my preveríme vaše podnety. Ak máte podozrenie 

na porušenie ochrany vašich osobných údajov alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje 

v rozpore so zákonom, prípadne ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na vaše otázky či podnet, 

môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ) a máte 

právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie 

informácie o ÚOOÚ a o postupe pri podávaní sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.   

 

 

http://www.dataprotection.gov.sk/

