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Informácie pre dotknuté osoby – účastníci podujatí (Poskytované informácie, ak
osobné údaje sú získané od dotknutej osoby, čl. 13, Nariadenia 2016/679 - GDPR, §
19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
Informácie podľa čl. 13, ods. 1 Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018
Z.z. a) Prevádzkovateľ: Novohradské osvetové stredisko Lučenec, J. Kármana 2, 984 01
Lučenec, IČO: 45020094
Štatutárny zástupca: Mária Ambrušová, riaditeľka
Zodpovedná osoba ‐ kontaktné údaje: Igor Šustek, mailová adresa: info@lc-c.sk

Účel sprcúvania osobných údajov
NOS Lučenec spracúva osobné údaje na účely organizovania a prezentácie kultúrnych podujatí.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov
NOS Lučenec spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na
základe zmluvných vzťahov , alebo súhlasu dotknutej osoby – účastníka.
Oprávnené záujmy
Oprávnené záujmy NOS Lučenec sú dané jeho poslaním, ktorého súčasťou je aj organizovanie
kultúrnych podujatí.
Kategórie príjemcov
NOS Lučenec poskytuje osobné údaje účastníkov vrátane fotografií a videozáznamov ,tlačeným
digitálnym alebo printovým médiám.
NOS Lučenec, nezamýšľa prenášať žiadne osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín.
Informácie podľa čl. 13, ods. 2 Nariadenia 2016/679-GDPR, §-19, ods. 2 zákona č.
18/2018 Z.z.
Doba uchovávania osobných údajov obsiahnutých v uzatvorených zmluvách je daná
osobitnými predpismi upravujúcimi zmluvné vzťahy a tiež pravidlami archivácie, registratúry
a skartácie.
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.
Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ak sa údaje spracúvajú na základ
e
súhlasu dotknutej osoby) bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaní
m súhlasu.
Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.
Poskytovanie údajov je zmluvnou požiadavkou poskytnutie údajov je nevyhnutné na plnenie

nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo dohody, ktorej účastníkom je dotknutá fyzická osoba,
alebo sa poskytuje na základe súhlasu dotknutej osoby, alebo je požiadavkou vyplývajúcou
z oprávnených nárokov NOS Lučenec.
NOS Lučenec nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
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Informácie podľa čl. 13, ods. 3 Nariadenia 2016/679-GDPR, §-19, ods. 3 zákona č.
18/2018 Z.z.
NOS Lučenec spracúva osobné údaje dotknutých fyzických osôb iba na účely, na ktoré boli
získané a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely.
Vyhlásenie
NOS Lučenec vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov v zmluvných vzťahoch
plne dodržiava zásady ich spracúvania, dbá na ochranu osobných údajov, prijaté
primerané technické a organizačné opatrenia a berie ohľad na práva dotknutých
fyzických osôb.

V Lučenci 25.5.2018
Mária Ambrušová, riaditeľka

Telefón:
047/43 315 34

E-mail:
noslc@noslc.sk

Internet:
www.noslc.sk

Adresa:
98401 Lučenec
J. Kármána 2

