Informácia o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb
(klientom, návštevníkom divadla, návštevám divadla)
podľa § 19 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na základe Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady č. 2016/679 (ďalej „GDPR“)
Prevádzkovateľ: Slovenské komorné divadla Martin, Divadelná 1, 03601 Martin
IČO 36145301
Štatutár: doc. Mgr.art. František Výrostko
Určená osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov: Bc. Agnesa
Capková
e-mail: capkova@divadlomartin.sk, mobil: 0915 776 785
IS kamerový systém
Automatizovaná forma spracovávania osobných údajov
(SW – kamerový systém)
Monitorovanie priestoru prevádzkovateľa pomocou videozáznamu pre účely ochrany
verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo ochrany majetku a
zdravia v súlade s§15 ods. 7 zákona.
Spracovanie osobných údajov sa vykonáva na základe §13 ods. 1, písm. e), f) zákona
Dotknuté osoby: fyzické osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore.
Spracovanie osobných údajov je vykonávané za účelom ochrany života, zdravia alebo
majetku prevádzkovateľa a dotknutých osôb resp. spravovanie ne nevyhnutné na účel
oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je upozornená na spracovanie
osobných údajov a môže odmietnuť spracovanie svojich osobných údajov tým, že
nevstúpi do predmetného, označeného priestoru.
Kategórie príjemcu: Policajný zbor, orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní.
Osobné údaje sa neposkytujú do tretích krajín
IS evidencia návštev
Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je:
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – v súlade § 13 ods. 1 písm. f) zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, za účelom oprávnených záujmov
prevádzkovateľa, viesť evidenciu návštev pri jednorazovom vstupe do objektu
prevádzkovateľa.
Právny základ:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe:
§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov: kniha návštev.
Dotknuté osoby:
- návštevy – identifikácia fyzickej osoby pri jednorazovom vstupe do objektu
prevádzkovateľa.
Zoznam alebo rozsah osobných údajov:
Titul, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo číslo služobného preukazu.
Spracovanie osobných údajov je vykonávané za účelom ochrany života, zdravia alebo
majetku prevádzkovateľa a dotknutých osôb resp. spravovanie ne nevyhnutné na účel
oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je upozornená na spracovanie
osobných údajov a môže odmietnuť spracovanie svojich osobných údajov tým, že
nevstúpi do predmetného, označeného priestoru.
Kategórie príjemcu: Policajný zbor, orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní.
Osobné údaje sa neposkytujú do tretích krajín
IS marketing
Účelom je vykonávanie marketingu s cieľom zabezpečiť nábor divákov na predstavenia
na základe súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona (zasielanie marketingových
materiálom, newsletter, oznámenia o predstaveniach a akciách prevádzkovateľa).

Zoznam osobných údajov. titul, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne
číslo.
Automatizované spracovanie osobných údajov:
www.divadlomartin.sk
Čiastočne automatizované spracovanie osobných údajov:
MS OFFICE
Neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov: zoznamy klientov.
Dotknutá osoba neposkytnutím svojich údajov nebude informovaná o činnosti
prevádzkovateľa.
Kategórie príjemcu: Príslušné štátne orgány na základe osobitných zákonov.
Osobné údaje sa neposkytujú do tretích krajín
IS poskytovanie zľavy na vstupnom
Účelom je vykonávanie marketingu s cieľom zabezpečiť nábor divákov na predstavenia
na základe súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona
Zoznam osobných údajov. titul, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne
číslo, doklad o navštevovaní školy, číslo dokladu (index, študentsky preukaz, preukaz
ZPS), podpis
Čiastočne automatizované spracovanie osobných údajov:
MS OFFICE
Neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov: evidencia poskytovaných zliav.
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje za účelom uplatnenia zľavy podľa
obchodných podmienok prevádzkovateľa. Keď odmietne spracovanie svojich osobných
údajov, nebude jej poskytnutá príslušná zľava.
Kategórie príjemcu: Príslušné štátne orgány na základe osobitných zákonov.
Osobné údaje sa neposkytujú do tretích krajín
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritéria na jej určenie sú uvedené v Lehotách
na likvidáciu osobných údajov. Dotknutá osoba na právo: na zákonné spracovávanie
osobných údajov podľa § 13 zákona, na prístup podľa § 21 zákona, na opravu osobných
údajov podľa § 22 zákona, na výmaz podľa
§ 23 zákona, na obmedzenie spracúvania
podľa § 24 zákona, na prenos osobných údajov podľa §26 zákona, na namietanie
spracúvania osobných údajov podľa § 27 zákona rovnako ako práva podľa § 19 ods. 2
zákona:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby,
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ako bol súhlas podľa zákona potrebný),
- podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
Osobné údaje sa poskytujú tretím osobám len na základe zmluvy alebo osobitných
zákonov.

VZOR
podľa §13 odst. 1 písm. a)

Súhlas dotknutej osoby
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba (meno a priezvisko):
.........................................................................................................
Udeľuje súhlas
Prevádzkovateľ:

Slovenské komorné divadlo Martin
Divadelná 1, 036 80 Martin
36145301

Účel súhlasu: spracovanie databázy návštevníkov divadla a zasielanie marketingových
materiálov, oznámení o predstaveniach a ponúk akcií Slovenského komorného divadla
Zoznam a rozsah osobných údajov: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia,
adresa, e-mailová adresa, telefónne alebo mobilné číslo, pri objednávke aj číslo osobného
účtu
Čas platnosti: na dobu trvania účelu od podpísania súhlasu dotknutej osoby
Práva dotknutej osoby: na zákonné spracovávanie osobných údajov podľa § 13
zákona, na prístup podľa § 21 zákona, na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona, na
výmaz podľa § 23 zákona, na obmedzenie spracúvania podľa § 24 zákona, na prenos
osobných údajov podľa §26 zákona, na namietanie spracúvania osobných údajov podľa §
27 zákona rovnako ako práva podľa § 19 ods. 2 zákona:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby,
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ako bol súhlas podľa zákona potrebný),
- podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
V Martine: ............................................................
Dotknutá osoba ( podpis): ......................................................

