INFORMAČNÉ MEMORANDUM
Vážení návštevníci webových stránok,
tento dokument obsahuje základné informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov v
rámci využitia kontaktného formulára na našom webe www.cestovaniebezhranic.eu. Vážime
si toho, že nám umožňujete prácu s Vašimi osobnými údajmi a robíme všetko preto, aby boli
tieto údaje v maximálne možnej miere ochránené. Snažíme sa byť k Vám čo najviac
transparentní, aby ste mali prehľad o tom, čo s Vašimi údajmi robíme a na čo máte
v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov právo.
Informačné memorandum bolo vytvorené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so
spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice
95/46/ES (ďalej len Nariadenie GDPR) a ďalšími právnymi predpismi, ktoré upravujú
spracovanie osobných údajov.
V tomto informačnom memorande nájdete nasledujúce informácie:
- kto je správcom osobných údajov,
- aké sú účely spracovania osobných údajov,
- aké sú právne tituly pre spracovanie osobných údajov,
- aké sú oprávnené záujmy pre spracovanie osobných údajov,
- aké osobné údaje sú spracovávané,
- ako dlho budú osobné údaje uložené,
- kto je príjemcom osobných údajov,
- či sú osobné údaje odovzdávané mimo EÚ,
- aké sú Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov,
- či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu.
V tomto informačnom memorande nájdete základné informácie, ktoré musí správca
poskytnúť subjektom údajov podľa
Nariadenia GDPR. Informačné memorandum je
dostupné na webových stránkach spoločnosti: https://cestovaniebezhranic.eu/gdpr.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov nás
neváhajte kontaktovať na e-mailové adrese cestovaniebezhranic@unipo.sk.
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1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
Cieľom tohto informačného memoranda je poskytnúť Subjektom údajov základné informácie
ohľadom spracovania Osobných údajov.
Pre potreby tohto informačného memoranda sa rozumie:
- správca:
správcom je Prešovská univerzita v Prešove, so sídlom 17. novembra 15, 080 01
Prešov, Slovensko (ďalej len Správca),
-

subjekt údajov:
subjektom údajov ste Vy, teda fyzická osoba, o ktorej sú spracovávané Osobné
údaje - návštevník webových stránok cestovaniebezhranic.eu (ďalej len Subjekt
údajov).

Správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných
údajov, vrátane rozsahu Vašich práv súvisiacich so spracovaním Osobných údajov.
Správca je univerzita, ktorá realizuje najrôznejšie projekty, a za týmto účelom prevádzkuje
web www.cestovaniebezhranic.eu, ktorý má za úlohu rozvoj turizmu a verejnej dopravy vo
vybraných oblastiach. V rámci tejto činnosti sú Správcom spracovávané Osobné údaje:
- v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a/alebo
služieb Správca, resp. v rámci jednania o uzavretí zmluvy so Správcom, ako
i v súvislosti s uzatvorenou zmluvou, a
- za účelmi uvedenými v článku 3 tohto informačného memoranda.
Osobné údaje nie sú spracovávané žiadnym iným subjektom. K spracovávaným Osobným
údajom bude mať prístup len Správca.
2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ
Na Subjekty údajov sa vzťahuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie príslušné právne predpisy.
Subjekt údajov berie na vedomie, že odoslaním vyplneného kontaktného formulára začína
spracovávanie Osobných údajov Správcom.
Pokiaľ Subjekt údajov neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné mu poskytnúť službu
kontaktovania Správcu pomocou kontaktného formulára na webových stránkach. Osobné
údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Správcu.
Subjekt údajov je povinný Správcovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje.
Správca vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu Osobných
údajov.
Osobné údaje sú a budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným i
neautomatizovaným spôsobom.
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Subjekt údajov berie na vedomie, že môže dochádzať k ukladaniu cookies spoločností na
jeho zariadení pri návšteve webových stránok www.cestovaniebezhranic.eu. Informácie o
cookies
sú
dostupné
na
webových
stránkach
Správcu:
https://www.cestovaniebezhranic.eu/cookies.
3. INFORMÁCIE O JEDNOTLIVÝCH SPRACOVANIACH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Webové stránky - komunikácia
Účel spracovania
osobných údajov

Vybavovanie odpovedí na otázky položené pomocou kontaktného
formulára, určenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov
Správcu

Právny titul spracovania
osobných údajov

oprávnený záujem - článok 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia GDPR

Popis oprávneného záujmu

osobné údaje sú potrebné (nevyhnutné) pre možnosť odpovedi na
položenú otázku pomocou kontaktného formulára, bez osobných
údajov by nebolo možné odpovedať subjektu údajov

Kategórie osobných
údajov

identifikačné údaje, kontaktné údaje

Popis kategórie osobných
údajov

meno, priezvisko, e-mail, text komunikácie

Popis zvláštnej kategórie
osobných údajov

osobné údaje zvláštnej kategórie nie sú spracovávané

Lehota pre výmaz
osobných údajov

do 4 rokov od obdržania otázky z webového kontaktného formulára

Spracovatelia osobných
údajov

osobné údaje nie sú odovzdávané spracovateľom

Príjemcovia osobných
údajov

osobné údaje nie sú odovzdávané príjemcom

Cezhraničné spracovanie
osobných údajov

nedochádza k odovzdávaniu osobných údajov do tretích krajín
alebo medzinárodným organizáciám

Správca nevyžaduje, aby text e-mailovej a inej komunikácie obsahoval akékoľvek osobné
údaje Subjektu údajov. Je len na úvahe Subjektu údajov, či a v akom rozsahu svoje osobné
údaje poskytne.
Poskytnutím - uvedením osobných údajov v texte e-mailovej a inej komunikácie Subjekt
údajov povoľuje ich spracovanie, t.j. dáva súhlas s ich spracovaním.
Poskytovanie Osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.
Subjekt údajov nemá povinnosť Osobné údaje poskytnúť.
Možné dôsledky neposkytnutia sú: Subjektu údajov nebude môcť byť zaslaná odpoveď na
položenú otázku pomocou kontaktného formulára.
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Osobné údaje nebudú nikdy ukladané dlhšie, než je zákonom stanovená maximálna lehota.
Po uplynutí tejto lehotu budú Osobné údaje v súlade s Nariadením GDPR bezpečne a
nenávratne zničené, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.
4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
Správca pracuje s Vašimi Osobnými údajmi vždy tak, aby spracovanie prebiehalo správne a
bezpečne. Práva pre Subjekt údajov sú Vám garantované a môžete si ich u Správcu
uplatniť.
Svoje práva môže Subjekt údajov uplatniť:
- elektronicky zaslaním správy na e-mail cestovaniebezhranic@unipo.sk,
- v listinnej podobe odoslaním písomnej žiadosti na adresu: Prešovská univerzita v
Prešove, 17. novembra 15, 080 01 Prešov, Slovensko.
Vyjadrenie a ďalšie informácie o prijatých opatreniach budú Subjektu údajov poskytnuté čo
najskôr, najneskôr do jedného mesiaca od podania jeho žiadosti. Táto lehota môže byť
predĺžená až o dva mesiace s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí. Správca bude Subjekt
údajov informovať o prípadnom predĺžení a dôvodoch, ktoré k predĺženiu lehoty viedli.
Uplatnenie práv poskytuje Správca bezplatne.
Primeraný poplatok zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím
požadovaných informácií; môže byť účtovaný v prípade, že by bola žiadosť zjavne
bezdôvodná alebo neprimeraná, hlavne pre svoje opakovanie.
V prípade, že by sa Subjekt údajov domnieval, že Správca uskutočňuje spracovanie jeho
Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v
rozpore s príslušnými právnymi predpismi, hlavne keď sú Osobné údaje nepresné s
ohľadom na účel ich spracovania, môže:
- požiadať
Správcu
o
vysvetlenie
a
to
e-mailom
na
adresu
cestovaniebezhranic@unipo.sk,
- vzniesť námietku proti spracovaniu a požiadať e-mailom zaslaným na adresu
cestovaniebezhranic@unipo.sk, aby Správca zabezpečil odstránenie takto
vzniknutého stavu (napr. blokovaním, uskutočnením opravy, doplnením alebo
likvidáciu Osobných údajov). Správca o námietke bez zbytočného odkladu rozhodne
a informuje Subjekt údajov. V prípade, keď Správca námietke nevyhovie, má Subjekt
údajov právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto
ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Subjektu údajov obrátiť sa so svojím
podnetom priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
Právo na prístup:
Máte právo získať od Správcu potvrdenie, či Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie
sú spracovávané. Pokiaľ sú spracovávané, máte právo získať prístup k týmto údajom a
k nižšie uvedeným informáciám (ktoré sú súčasťou tohto informačného memoranda
memoranda):
- účely spracovania,
- kategórie spracovávaných Osobných údajov,
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-

-

príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým Osobné údaje boli alebo budú
sprístupnené, hlavne príjemcovia z tretích krajín alebo z medzinárodných organizácií,
plánovaná doba, po ktorú budú Osobné údaje uložené, alebo ak to nie je možné
určiť, kritériá použité k určeniu tejto doby,
existencia práva požadovať od Správcu opravu alebo výmaz Osobných údajov, ktoré
sa Vás týkajú, alebo obmedzenie ich spracovania alebo možnosti vzniesť námietku
proti tomuto spracovaniu,
právo podať sťažnosť na orgán dozoru, ktorým je na Slovensku Úrad na ochranu
osobných údajov,
akékoľvek dostupné informácie o zdroji Osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od
Vás,
skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania,
a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého
postupu, ako i významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovaniu pre
Subjekt údajov.

Pokiaľ sa Osobné údaje odovzdávajú do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám,
má Subjekt údajov právo byť informovaný o vhodných zárukách, ktoré sa na toto
odovzdávanie vzťahujú.
Máte právo požadovať, aby Vám Správca poskytol kópiu spracovávaných Osobných údajov.
Za ďalšie kópie na Vašu žiadosť môže Správca účtovať primeraný poplatok na základe
administratívnych nákladov. Ak podávate žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa
informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, pokiaľ nepožiadať o iný spôsob.
Právom získať kópiu nesmie byť nepriaznivo dotknuté právo a slobody iných osôb.
Právo na opravu:
Máte právo požadovať, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil Vaše nepresné
Osobné údaje. S prihliadnutím k účelu spracovania máte právo na doplnenie neúplných
Osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia.
Právo na výmaz:
Máte právo požadovať, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal Vaše Osobné údaje a
Správca má povinnosť Osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, z čo i len jedného
dôvodu z nižšieho uvedených dôvodov:
- Osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak
spracované,
- odvoláte súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie,
- vznesiete námietku proti spracovaniu, ktoré je realizované na základe verejného
záujmu a výkonu verejnej moci alebo oprávnených záujmov Správcu, vrátane
profilovania, a neexistujú žiadne oprávnené dôvody pre spracovanie,
- vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu,
- Osobné údaje boli spracované protiprávne,
- Osobné údaje musia byť vymazané; splnenie právnej povinnosti určenej v práve Únie
alebo členského štátu, ktoré sa na Správcu vzťahuje, ,
- Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej
spoločnosti dieťaťu.
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Po uplynutí doby určenej pre spracovanie Osobných údajov maže Správca Osobní údaje
vždy a automaticky. So žiadosťou o výmaz sa môžete na Správcu obrátiť kedykoľvek. Po
obdržaní takejto žiadosti Správca posúdi oprávnenosť Vášho práva (Správca môže mať
právnu povinnosť alebo oprávnený záujem pre spracovanie Osobných údajov, na základe
ktorých môže Vaše Osobné údaje ďalej spracovávať) a o jeho vybavení Vás bude
informovať.
Právo na obmedzenie spravovania:
Máte právo požadovať, aby Správca obmedzil spracovanie Vašich Osobných údajov,
v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
- popierate presnosť Osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Správca
mohol presnosť Osobných údajov overiť,
- spracovanie je protiprávne a Vy odmietate výmaz Osobných údajov a žiadate
namiesto toho o obmedzenie ich použitia,
- Správca už Osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete
pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
- vznesiete námietku proti spracovaniu, ktoré je realizované na základe verejného
záujmu a výkonu verejnej moci alebo oprávnených záujmov Správcu, vrátane
profilovania, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Správcu prevažujú nad
Vašimi oprávnenými dôvodmi.
Pokiaľ bolo spracovanie obmedzené, môžu byť tieto Osobné údaje, s výnimkou ich uloženia,
spracované len s Vaším súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby
právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo
z dôvodu dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu.
Pokiaľ má byť obmedzené spracovanie Vašich Osobných údajov zrušené, budete o tom
predtým informovaný zo strany Správcu.
Právo na prenositeľnosť:
Máte právo získať Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré boli poskytnuté Správcovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto
údaje inému správcovi, a to i v prípade, keby tomu Správca, ktorému boli Osobné údaje
poskytnuté, bránil a to i v prípade, že:
- spracovanie je založené na súhlase alebo na zmluve, a zároveň
- spracovanie sa uskutočňuje automatizovane.
Pri výkone tohto práva môžete od Správcu požadovať, aby boli Osobné údaje odovzdané
priamo jedným Správcom druhému správcovi, pokiaľ je to technicky realizovateľné.
Toto právo nie je možné uplatniť, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné pre splnenie úloh
realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je Správca
poverený.
Právo vzniesť námietku:
Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich Osobných údajov, ktoré
sú spracovávané na základe verejného záujmu a výkonu verejnej moci alebo oprávnených
záujmov Správcu, vrátane profilovania. Správca Osobné údaje ďalej nespracováva, pokiaľ
nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo
právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
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Pokiaľ sa Osobné údaje spracovávajú pre účely priameho marketingu, máte právo vzniesť
kedykoľvek námietku proti spracovaniu Vašich Osobných údajov pre tento marketing, čo
zahŕňa i profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu.
Pokiaľ sú Vaše Osobné údaje spracovávané pre účely vedeckého či historického výskumu
alebo pre štatistické účely, máte právo, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie,
vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich Osobných údajov. To neplatí v prípade, že je
spracovanie nevyhnutné pre splnenie úloh realizovaných z dôvodu verejného záujmu.
Podľa požiadaviek v Nariadení GDPR, bolo toto právo vyslovene uvedené a je uvedené
zreteľne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania:
Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na
automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo
sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka.
Právo nie je možné využiť v prípadoch, kedy je rozhodnutie:
- nevyhnutné k uzavretiu alebo plneniu zmluvy,
- povolené právom Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Správcu vzťahuje a ktoré
rovnako určuje vhodné opatrenia zaisťujúce ochranu Vašich práv a slobôd a
oprávnených záujmov,
- založené na Vašom výslovnom súhlase.
Pokiaľ je spracovanie Osobných údajov založené na zmluve alebo výslovnom súhlase,
uskutoční Správca údajov vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd
a
oprávnených záujmov, aspoň práva vyjadriť svoj názor, práva získať vysvetlenie o
uskutočnenom rozhodnutí a práva napadnúť rozhodnutie.
Právo odvolať súhlas:
Máte právo udelený súhlas (alebo konkludentný súhlas) so spracovaním Vašich Osobných
údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie je možné realizovať zaslaním odvolania súhlasu na
e-mail: cestovaniebezhranic@unipo.sk.
Právo podať sťažnosť orgánu dozoru:
Máte právo podať sťažnosť u niektorého orgánu dozoru, hlavne v členskom štáte svojho
obvyklého bydliska, miesta výkonu práce alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu,
pokiaľ sa domnievate, že spracovaním Vašich Osobných údajov je porušené Nariadenie
GDPR.
Orgánom dozoru je na Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je možné
kontaktovať na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónnom
čísle +421 2 3231 3214 (sekretariát) alebo e-maile statny.dozor@pdp.gov.sk. Ďalšie
informácie získate na adrese https://dataprotection.gov.sk/.
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5. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE
Spracovanie Osobných údajov nezahrňuje profilovanie.
Spracovanie Osobných údajov nezahrňuje automatizované rozhodovanie.
6.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Akékoľvek právne vzťahy vznikajúce v súvislosti so spracovávaním Osobných údajov sa
riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k
nim realizovaný. Prípadné spory vzniknuté v súvislosti s ochranou súkromia medzi
Subjektom údajov a Správcom sú riešené na príslušných slovenských súdoch.
Subjekty údajov, ktoré prostredníctvom kontaktného formulára poskytnú svoje Osobné údaje
za účelom komunikácie so Správcom, či poskytnú súhlas so spracovaním Osobných údajov,
tak konajú dobrovoľne, vo svojom mene a Správca ich činnosť žiadnym spôsobom neriadi.
Znenie informačného memoranda môže Správca zmeniť či doplňovať.
Toto informačné memorandum je účinné od 01. marca 2021.
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