
Informácia o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb  

(obchodných a zmluvných partnerom 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 správa registratúry 

Spracovávanie osobných údajov (kniha došlej a odoslanej pošty, spisy, dokumentácia) za 

účelom vedenia evidencie odoslanej a doručenej pošty. 

Automatizované spracovanie osobných údajov SW FABASOFT, 

poloautomatizované spracovanie osobných údajov (MS WORD). 

Účelom je spracovania osobných údajov je správa registratúry 

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, 

telefónne číslo. 

Osobné údaje sa spracovávajú na základe zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Dotknuté osoby: fyzické osoby  – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie. 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe osobitných zákonov, pričom prevádzkovateľ je 

povinný ich spracúvanie vykonávať bez súhlasu dotknutých osôb. 

Kategórie príjemcov: príslušný archív, príslušné štátne orgány  na základe osobitných 

zákonov. 

Osobné údaje sa neposkytujú do tretích krajín 

IS účtovné doklady 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – v súlade § 13 ods. 1 písm. b) zákona, 

za účelom zabezpečenia zmluvných vzťahov prevádzkovateľa, fakturácie dotknutých osôb 

a vedenia účtovníctva pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov - 

automatizovaná a  neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov. 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko a titul, podpis, rodné číslo, dátum narodenia, 

miesto narodenia, podpis, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, 

mailto:capkova@divadlomartin.sk


prechodné bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, osobný účet. 

Právny základ: 

- § 13 ods. 1 písm. b) zákona. 

- Zákon č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach v znení neskorších zákonov.  

- Zákon č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti v znení neskorších zákonov. 

- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

- Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

- Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Automatizované spracovanie osobných údajov: SW ISPIN. 

Poloautomatizované spracovanie osobných údajov: MS OFFICE. 

Neautomatizované spracovanie osobných údajov (zmluvy, faktúry, objednávky). 

Dotknuté osoby – zmluvní partneri. 

Spracovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je 

potrebná na uzavretie zmluvy, pričom následkom, pokiaľ dotknutá osoba neposkytne 

svoje osobné údaje bude neuzavretie príslušnej zmluvy. 

Kategórie príjemcov: daňový úrad, zmluvný auditor, príslušné štátne orgány  na základe 

osobitných zákonov. 

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 zverejňovanie zmlúv 

Účelom je spracovávanie a zverejňovanie osobných údajov zo zmlúv, pričom táto 

povinnosť je uložená prevádzkovateľovi na základe zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobode 

informácií. 

Zoznam osobných údajov. titul, meno, priezvisko. 

Zverejňovanie osobných údajov: www.divadlomartin.sk. 

 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe osobitných zákonov, pričom prevádzkovateľ je 

povinný ich spracúvanie vykonávať bez súhlasu dotknutých osôb. 

Kategórie príjemcu: Vyšší územný celok. 

http://www.divadlomartin.sk/


Osobné údaje sa neposkytujú do tretích krajín 

IS umelecké a licenčné zmluvy 

Účelom je spracovanie a vedenie evidencie umeleckých a licenčných zmlúv.  

Právny základ: § 13 ods. 1 písm. b) zákona, zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve 

a právach v znení neskorších zákonov, zákon č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti 

v znení neskorších zákonov. 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko a titul, podpis, rodné číslo, dátum narodenia, 

miesto narodenia, podpis, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, 

prechodné bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, umelecký honorár, osobný účet. 

Právny základ: 

- § 13 ods. 1 písm. b) zákona. 

- Zákon č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach v znení neskorších zákonov.  

- Zákon č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti v znení neskorších zákonov. 

- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

- Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

- Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Dotknuté osoby: fyzické osoby  – členovia umeleckého súboru prevádzkovateľa. 
Automatizované spracovanie osobných údajov:  

SW MAGMA 

Čiastočne automatizované spracovanie osobných údajov: 

MS OFFICE 

Neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov: osobné zložky,  

 zmluvy, dohody, písomnosti, výplatné doklady. 

 

Spracovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je 

potrebná na uzavretie zmluvy, pričom následkom, pokiaľ dotknutá osoba neposkytne 

svoje osobné údaje bude neuzavretie príslušnej zmluvy. 

Kategórie príjemcov: daňový úrad, zmluvný auditor, 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. 

 

 


