
 

 

C.E.N. s.r.o. 

IČO: 35 780 886 
so sídlom Gagarinova 12, 821 05 Bratislava 

PRÍLOHA Č. 5: 
ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV VYSIELANIA 

 

ÚVODNÉ INFORMÁCIE 

Vážení účastníci vysielania, 

tieto zásady majú za cieľ Vás informovať, akým spôsobom C.E.N. s.r.o. (ďalej len „C.E.N. s.r.o.“) 

zhromažďuje, spracúva, používa a odovzdáva Vaše osobné údaje (spoločne ďalej „spracúvanie 
osobných údajov“). 

Osobnými údajmi sa rozumejú informácie týkajúce sa určitej osoby, ktorú je možné na základe 
týchto informácií, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať. 

Najbežnejšími príkladmi osobných údajov, ktoré C.E.N. s.r.o. v rámci každodennej podnikateľskej 
činnosti spracúva, sú identifikačné údaje (najmä meno a priezvisko, pozícia, zamestnávateľ, 
vyobrazenie tváre alebo celej postavy) a kontaktné údaje (najmä e-mailová adresa a tel. číslo) 

osôb zobrazených v reportážach, reláciách a iných vysielaných programoch, osôb ktoré sú 
predmetom reportáže, relácie alebo iného vysielaného programu, ako aj iných účastníkov reportáží, 
relácií či iných vysielaných programov (ďalej spoločne ,,účastníci vysielania“). Ďalej sú 
predmetom spracúvania všetky informácie, ktoré účastník vysielania sám o sebe uvedie alebo ktoré 
boli získané z iných zdrojov a sú o ňom uvádzané. Takýmito informáciami môžu byť napr. 
informácie o veku, zamestnaní, bydlisku, vzdelaní. Zároveň takýmito informáciami môžu byť aj 

osobitné kategórie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, 
náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, 
údaje týkajúce sa zdravia, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie.        
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Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov? 

Prevádzkovateľom údajov je C.E.N. s.r.o., IČO 35 780 886, so sídlom Gagarinova 12, 821 05 
Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 
21029/B, ktorá určuje, akým spôsobom a za akým účelom sa osobné údaje spracúvajú. 

Kontaktné údaje sú uvedené v časti „Otázky a kontakty“ nižšie. 

Aké Vaše osobné údaje a za akým účelom spracúvame?  

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedené aké osobné údaje, z akého dôvodu a za akým účelom C.E.N. 
s.r.o. spracúva o účastníkoch vysielania. 

Účel spracúvania Vytváranie reportáží, relácií a iných programov 

Právny základ spracúvania Nevyhnutnosť spracúvania na základe § 78 ods. 2 zákona 
o ochrane osobných údajov  

Kategória osobných údajov •  meno a priezvisko 
• pozícia 
• kontaktné údaje (najmä e-mailová adresa a tel. číslo)  
• všetky informácie, ktoré účastník vysielania sám 

o sebe uvedie 
• informácie získané z iných zdrojov a sú o účastníkovi 

vysielania uvádzané (napr. informácie o veku, 

zamestnaní, bydlisku, vzdelaní. Zároveň takýmito 
informáciami môžu byť aj osobitné kategórie osobných 
údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, 
politické názory, náboženskú vieru, filozofické 
presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, 
genetické údaje, údaje týkajúce sa zdravia, 

sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie)        

Kategórie príjemcov zamestnanci a externí spolupracovníci 

Cezhraničný prenos os. 
údajov 

Neuskutočňuje sa 

Lehota na výmaz osobných 
údajov 

3 roky 

Informačný systém Databáza hostí 

Účel spracúvania Vysielanie reportáží, relácií a iných programov 

Právny základ spracúvania Nevyhnutnosť spracúvania na základe § 78 ods. 2 zákona 
o ochrane osobných údajov  

Kategória osobných údajov •  meno a priezvisko 
• pozícia 
• kontaktné údaje (najmä e-mailová adresa a tel. číslo)  

• všetky informácie, ktoré účastník vysielania sám 
o sebe uvedie 

• informácie získané z iných zdrojov a sú o účastníkovi 
vysielania uvádzané (napr. informácie o veku, 
zamestnaní, bydlisku, vzdelaní. Zároveň takýmito 
informáciami môžu byť aj osobitné kategórie osobných 

údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, 
politické názory, náboženskú vieru, filozofické 
presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, 
genetické údaje, údaje týkajúce sa zdravia, 
sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie)        

Kategórie príjemcov  verejnosť 

Cezhraničný prenos os. 
údajov 

Neuskutočňuje sa 

Lehota na výmaz osobných 
údajov 

3 roky  

Informačný systém Databáza hostí  

Účel spracúvania Archivácia reportáží, relácií a iných programov 

Právny základ spracúvania Nevyhnutnosť spracúvania na základe § 78 ods. 2 zákona 
o ochrane osobných údajov  

Kategória osobných údajov •  meno a priezvisko 
• pozícia 
• kontaktné údaje (najmä e-mailová adresa a tel. číslo)  
• všetky informácie, ktoré účastník vysielania sám 



 

 

o sebe uvedie 

• informácie získané z iných zdrojov a sú o účastníkovi 
vysielania uvádzané (napr. informácie o veku, 
zamestnaní, bydlisku, vzdelaní. Zároveň takýmito 
informáciami môžu byť aj osobitné kategórie osobných 
údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, 
politické názory, náboženskú vieru, filozofické 

presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, 
genetické údaje, údaje týkajúce sa zdravia, 
sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie)        

Kategórie príjemcov  zamestnanci a externí spolupracovníci 

Cezhraničný prenos os. 
údajov 

Neuskutočňuje sa 

Lehota na výmaz osobných 
údajov 

3 roky 

Informačný systém Databáza hostí  

Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje? 

C.E.N. s.r.o. získava osobné údaje, ktoré následne spracúva, priamo od účastníkov vysielania,  
prípadne z verejne dostupných zdrojov (napr. obchodný register) alebo v rámci investigatívnej 
žurnalistiky aj z verejne nedostupných zdrojov. 

Zdieľame Vaše údaje s ďalšími osobami? 

a) Externí poskytovatelia služieb 

C.E.N. s.r.o. využíva externých poskytovateľov služieb, ktorí zaisťujú najmä účtovníctvo, 
výkazníctvo, IT, marketing a propagáciu. Pre účely plnenia ich povinností im musí C.E.N. s.r.o. 
odovzdať určité osobné údaje účastníkov vysielania. 

Externí poskytovatelia služieb sú však zo strany C.E.N. s.r.o. preverení a poskytujú dostatočné 
záruky s ohľadom na dôvernosť a ochranu osobných údajov účastníkov vysielania. 

b) Oznamovanie osobných údajov tretím osobám 

C.E.N. s.r.o. je povinná za určitých okolností zdieľať osobné údaje účastníkov vysielania s tretími 
osobami mimo vyššie uvedených poskytovateľov služieb, a to v súlade s právnymi predpismi o 
ochrane osobných údajov. 

Medzi takéto tretie osoby patria najmä: 

• správne a obdobné orgány (finančné úrady), 
• finančné inštitúcie (banky, poisťovne), 

• polícia, štátne zastupiteľstvá, 
• externí poradcovia. 

Odovzdávame osobné údaje do krajín mimo EÚ/EHP? 

Osobné údaje účastníkov vysielania neodovzdávame do krajín mimo EÚ / Európsky hospodársky 
priestor. 

Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené? 

C.E.N. s.r.o. za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov účastníkov 

vysielania využíva moderné IT bezpečnostné systémy. C.E.N. s.r.o. udržuje vhodné bezpečnostné 
technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných 
údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom 
účastníkov zamestnania je umožnený len osobám, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje 
pracovné povinnosti a sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. 

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať? 

C.E.N. s.r.o. uchováva osobné údaje účastníkov vysielania iba po dobu, počas ktorej ich potrebuje 

na účel, na ktorý boli zhromaždené a v súlade so svojim archivačným poriadkom. 



 

 

Aké sú Vaše práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov? 

Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým Všeobecné nariadenie 
EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ustanovuje najmä nasledujúce práva dotknutých osôb: 

• právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané ich osobné 
údaje a aké sú ich práva, 

• právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov a to 
poštou, e-mailom, alebo aj osobne na našej adrese uvedenej nižšie, 

• právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich 

spracúvaním zo strany C.E.N. s.r.o., príp. sprostredkovateľov, 
• právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov, 
• právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak (i) už nie sú ďalej potrebné pre 

ďalšie spracúvanie; (ii) bol odvolaný súhlas k ich spracúvaniu; (iii) bolo dotknutou osobou 
oprávnene namietané ich spracúvanie; (iv) boli spracúvané nezákonne; alebo (v) musia byť 
vymazané podľa právnych predpisov; 

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak (i) dotknutá osoba napadla správnosť 
osobných údajov po dobu, kým C.E.N. s.r.o. neoverí ich správnosť; (ii) spracúvanie je 
protizákonné; (iii) ak ich C.E.N. s.r.o. už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá 

osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov alebo (iv) dotknutá osoba namieta proti 
ich spracúvaniu po dobu, kým C.E.N. s.r.o. neoverí, či oprávnené záujmy C.E.N. s.r.o.-u 
prevažujú nad záujmami dotknutej osoby; 

• právo podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sú spracúvané na 

účely oprávnených záujmov C.E.N. s.r.o.-u; 
• právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení 

zákonných podmienok; 
• právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 

Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že 

C.E.N. s.r.o. porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných 

údajov. 

Otázky a kontakty 

Pokiaľ vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, 
alebo máte inú otázku, alebo sťažnosť k spracúvaniu osobných údajov, kontaktujte nás prosím 
poštou, osobne, telefonicky alebo emailom. 

C.E.N. s.r.o. 
Ekonomické oddelenie   
so sídlom Gagarinova 12, 821 05 Bratislava 

e-mail:  zacharp@ta3.com  tel.: +421 907 770 441  

Zmeny týchto zásad 

Je možné, že C.E.N. s.r.o. sa rozhodne tieto zásady zmeniť alebo aktualizovať. Aktuálne znenie 
zásad budete mať vždy k dispozícií na webovej stránke www.ta3.com v sekcii Zásady spracúvania 
osobných údajov. 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
mailto:zacharp@ta3.com

