
ŠTATÚT SÚŤAŽE 
„#penatigolf“ 

 
1. Predmet a účel štatútu 

Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže „#penatigolf“ (ďalej len „súťaž“), 
ktorej účastníci, ktorí sa zapoja do súťaže a stanú sa v zmysle tohto štatútu výhercami, môžu vyhrať 
výhry tak, ako to je uvedené v tomto štatúte nižšie.   

2. Podmienky účasti v súťaži 

Do súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá (i) má trvalý alebo prechodný pobyt na 
území Slovenskej republiky, (ii) je staršia ako osemnásť rokov, (iii) splní podmienky tohto štatútu a 
(iv) súhlasí s ustanoveniami tohto štatútu (ďalej aj len „súťažiaci"). 

3. Podmienky, pravidlá a priebeh súťaže 

Účastník sa môže do súťaže zapojiť v období od 02.08.2017 do 01.10.2017 prostredníctvom 
Instagramu, a to uverejnením fotografie na Instagrame s hastagom #penatigolf. Týmto zapojením sa 
do súťaže súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s podmienkami súťaže a týmto štatútom. 

Súťaž prebieha v súťažných kolách. Celkový počet súťažných kôl, počas ktorých je možné prispievať 
do súťaže, je 8. Súťažiaci nie sú limitovaní počtom súťažných kôl. Môžu sa do súťaže zapojiť 
v jednom súťažnom kole alebo vo viacerých súťažných kolách, a to aj uverejnením viacerých fotografií 
v jednom súťažnom kole. Súťažiaci môžu prispievať fotografiami kedykoľvek počas trvania súťaže bez 
obmedzenia počtu uverejnených fotografií.  

Súťaž prebieha počas zadefinovaných súťažných kôl priamo na sociálnej sieti Instagram.  Z fotografií 
uverejnených na Instagrame s hastagom #penatigolf spĺňajúcich pravidlá v zmysle tohto štatútu budú 
každý týždeň v termínoch v zmysle tohto štatútu určení výhercovia. 

Výhercov bude určovať 3-členná porota zložená z predstaviteľov klubu a všeobecne známych 
osobností, pričom členovia poroty budú nominovaní organizátorom. V rámci každého súťažného kola 
bude určený 1 výherca. Zároveň bude určený 1 absolútny výherca, a to zo všetkých fotografií 
uverejnených na Instagrame s hastagom #penatigolf spĺňajúcich pravidlá v zmysle tohto štatútu vo 
všetkých súťažných kolách. Kritériom určenia výhercu bude vizuálna, resp. estetická najkrajšia 
fotografia podľa rozhodnutia poroty. Výhercovia budú následne kontaktovaní priamo správou na 
Instagrame.  

Súťaž bude prebiehať v nasledovných súťažných kolách: 

- 1. súťažné kolo 02.08.-13.08.2017, pričom vyhlásenie výhercu tohto súťažného kola sa 
uskutoční 14.08.2017 

- 2. súťažné kolo 14.08.-20.08.2017, pričom vyhlásenie výhercu tohto súťažného kola sa 
uskutoční 21.08.2017 

- 3. súťažné kolo 21.08.-27.08.2017, pričom vyhlásenie výhercu tohto súťažného kola sa 
uskutoční 28.08.2017 

- 4. súťažné kolo 28.08.-03.09.2017, pričom vyhlásenie výhercu tohto súťažného kola sa 
uskutoční 04.09.2017 

- 5. súťažné kolo 04.09.-10.09.2017, pričom vyhlásenie výhercu tohto súťažného kola sa 
uskutoční 11.09.2017 

- 6. súťažné kolo 11.09.-17.09.2017, pričom vyhlásenie výhercu tohto súťažného kola sa 
uskutoční 18.09.2017 

- 7. súťažné kolo 18.09.-24.09.2017, pričom vyhlásenie výhercu tohto súťažného kola sa 
uskutoční 25.09.2017 

- 8. súťažné kolo 25.09.-01.10.2017, pričom vyhlásenie výhercu tohto súťažného kola sa 
uskutoční 02.10.2017 

 
Určovanie výhercov sa uskutoční každý týždeň o 15:00 v dňoch 14.08.2017, 21.08.2017, 28.08.2017, 
04.09.2017, 11.09.2017, 18.09.2017, 25.09.2017, 02.10.2017.  



Určenie absolútneho víťaza sa uskutoční dňa 21.10.2017. 

Výsledky súťaže budú zverejnené na Instagram profile Penati Golf Resort (a prípadne aj facebook 
profile Penati Golf Resort)  každý týždeň po určení výhercu (v dňoch 14.8.2017, 21.8.2017, 28.8.2017, 
4.9.2017, 11.9.2017, 18.9.2017, 25.9.2017, 2.10.2017) a absolútny víťaz bude vyhlásený dňa 
21.10.2017 na turnaji „POHÁR PREZÍDIA“. 

Súťažiaci uverejnením fotografie na Instagrame s hastagom #penatigolf podľa tohto štatútu potvrdzuje 
a zaväzuje sa kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti organizátora alebo prevádzkovateľa 
preukázať písomným čestným vyhlásením,  že fotografiu odfotil osobne a že má neobmedzené práva 
poskytovať ďalším osobám práva na jej použitie v neobmedzenom rozsahu, písomným výslovným 
súhlasom osoby / osôb zachytených na fotografii, že súhlasí/ia so zachytením svojej osoby na 
fotografii a so zaradením fotografie do tejto súťaže a že súhlasí so zverejnením fotografie v 
neobmedzenom rozsahu podľa ustanovení týchto pravidiel. V prípade, že súťažiaci toto nesplní, je 
organizátor alebo prevádzkovateľ oprávnený súťažiaceho a jeho fotografiu bez náhrady s konečnou 
platnosťou zo súťaže vylúčiť.  

Súťažiaci účasťou v súťaži a uverejnením fotografie na Instagrame s hastagom #penatigolf výslovne 
vyhlasuje, že je oprávnený uvedené súhlasy udeliť. V prípade, ak sa v priebehu súťaže alebo 
kedykoľvek po jej skončení preukáže opak, zodpovedá súťažiaci v plnom rozsahu za škody vzniknuté 
v tejto súvislosti organizátorovi a/alebo prevádzkovateľovi a zaväzuje sa tieto škody bezodkladne 
v plnom rozsahu uhradiť. Uvedené najmä znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej 
osoby vznikla organizátorovi a/alebo prevádzkovateľovi a/alebo inej osobe akákoľvek škoda (napr. 
uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie alebo uloženie pokuty) alebo náklady, súťažiaci je 
povinný v plnom rozsahu ch nahradiť. 

Súťažiaci vyhlasuje, že na fotografii neboli použité diela či iné predmety ochrany iných osôb, že 
použitím fotografie organizátorom a/alebo prevádzkovateľom spôsobom vyplývajúcim z tohto štatútu 
nebudú porušené práva a oprávnené záujmy tretích osôb a nevznikne organizátorovi, 
prevádzkovateľovi ani inej osobe škoda a/alebo nemajetková ujma ani voči nemu nebudú uplatňované 
nároky na licenčnú odmenu tretích osôb a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuje sa takéto nároky 
v plnej výške uspokojiť.  

Uverejnením fotografie na Instagrame s hastagom #penatigolfresort súťažiaci udeľuje organizátorovi 
a/alebo prevádzkovateľovi nevýhradný súhlas s tým, že organizátor a/alebo prevádzkovateľ sú 
oprávnení fotografiu, autorské diela, umelecké výkony a mená, priezviská, podobizne a ostatné zložky 
prejavu osobnej povahy a osobné údaje osôb zachytených na fotografii použiť všetkými možnými 
spôsobmi, najmä na zverejnenie na súťažných stránkach, na sociálnych profiloch organizátora a/alebo 
prevádzkovateľa na reklamné, propagačné a marketingové účely organizátora a/alebo 
prevádzkovateľa v zmyslu šírenia a používania týchto prejavov osobnej povahy a autorských diel 
v médiách, a to v neobmedzenom vecnom, časovom a teritoriálnom rozsahu. Organizátor 
ani prevádzkovateľ nie sú povinní túto licenciu využiť a sú oprávnení upraviť dielo pre svoje potreby 
v súlade s autorským zákonom. Ak v zmysle autorského zákona k akémukoľvek ďalšiemu nakladaniu 
s fotografiou (napr. jej úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a pod.) potrebný 
súhlas súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený odoslaním fotografie do súťaže 
s priloženými osobnými údajmi. Organizátori a prevádzkovateľ sú oprávnení túto licenciu prevádzať na 
tretie osoby. 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov súťaže, ktorí  
a) poslali fotografiu, ktorá obsahuje alkohol a/alebo farmaceutiká a/alebo konkurenčné produkty 

vo vzťahu k organizátorovi,  
b) poslali fotografiu s obsahom, ktorý organizátor na základe príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov alebo hodnôt štandardne uznávaných v spoločnosti vyhodnotí ako 
nevhodný alebo ktorá je v rozpore s dobrými mravmi,    

c) poslali fotografiu, ktorá môže poškodiť dobré meno organizátora a/alebo  prevádzkovateľa 
súťaže,  

d) využívajú nepovolené pomôcky - hackerské nástroje, vírusy, trójske kone a pod., 
e) poslali fotografiu, pri ktorých bol zistený podvod či nedodržanie podmienok súťaže.  

 
O tom, či uverejnená fotografia vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje organizátor súťaže. 
Fotografie falošných a umelo vytvorených profilov nie sú prípustné.  



Organizátor si vyhradzuje právo upravovať fotografie pred ich zverejnením na webových stránkach a 
sociálnych sieťach, s čím súťažiaci vyslovuje svoj súhlas. 

 
4. Začiatok a ukončenie súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od 02.08.2017 do 21.10.2017. 

5. Miesto konania súťaže  

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky. 

6. Výhry 

V každom súťažnom kole bude na základe kritérií v zmysle tohto štatútu určený 1 výherca ktorý vyhrá 
15 € voucher na nákup v NAY elektrodome.   

Výherca v rámci 1. súťažného kola – 15 € voucher na nákup v NAY Elektrodome 
Výherca v rámci 2. súťažného kola – 15 € voucher na nákup v NAY Elektrodome 
Výherca v rámci 3. súťažného kola – 15 € voucher na nákup v NAY Elektrodome 
Výherca v rámci 4. súťažného kola – 15 € voucher na nákup v NAY Elektrodome 
Výherca v rámci 5. súťažného kola – 15 € voucher na nákup v NAY Elektrodome 
Výherca v rámci 6. súťažného kola – 15 € voucher na nákup v NAY Elektrodome 
Výherca v rámci 7. súťažného kola – 15 € voucher na nákup v NAY Elektrodome 
Výherca v rámci 8. súťažného kola – 15 € voucher na nákup v NAY Elektrodome 
 
Absolútny výherca získa fotoaparát od NAY 
 
V súťaži môže jeden súťažiaci vyhrať viacero krát. 
 
O tom, že súťažiaci sa stal výhercom, bude upovedomený prevádzkovateľom súťaže prostredníctvom 
správy na Instagrame. Súčasťou tohto upovedomenia budú inštrukcie, akým spôsobom je možné si 
výhru uplatniť. Ak si výherca neuplatní nárok na výhru v lehote stanovenej v upovedomení o výhre, 
vzdá sa výhry, odoprie súhlas na zverejnenie svojich údajov, odmietne podpísať protokol o výhre, 
resp. nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, stráca týmto nárok na príslušnú výhru a nemá nárok 
ani na náhradné plnenie.  

V prípade, že výherca nebude akceptovať výhru alebo bude nezastihnuteľný do 18:00 hod. siedmeho 
dňa nasledujúceho po vyhlásení výsledkov súťaže, výhra prepadá a bude použitá ako výhra pre 
účastníka, ktorý bude následne určený porotou. 

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a 
výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia 
výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry 
zo súťaže neprevyšujúcej výšku 350 EUR sú od dane oslobodené.  

7. Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže 

Organizátorom súťaže je spoločnosť  
 
Obchodné meno: PGR Senica, a. s. 
Sídlo:    Révová 7, 811 02 Bratislava  
IČO:   47 233 907 
Registrácia:   zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5288/B 
 
(ďalej len „organizátor súťaže“). 
 
Organizátor je zároveň poskytovateľom cien do súťaže. 
 
Technický servis súťaže zabezpečuje spoločnosť  
 
Obchodné meno: digita.sk, s. r. o. 



Sídlo:    Leškova 5, 811 04 Bratislava 
IČO:   45 347 883 
Registrácia:   zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 62937/B 
 
(ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“). 
 

8. Záverečné ustanovenia 

Súťažiaci sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami 
uvedenými v tomto štatúte. 

Súťažiaci sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži neporušil a ani neporuší všeobecne záväzné 
právne predpisy a ani podmienky uvedené v tomto štatúte.  

Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa 
nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo 
v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil 
brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiteľom, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž 
narúšal. Súťažiaci nesmie obťažovať ostatných súťažiteľov. 

Súťažiaci uverejnením fotografie na Instagrame s hastagom #penatigolf dáva súhlas s účasťou v 
súťaži, jej podmienkami a s týmto štatútom súťaže. Súťažiaci uverejnením fotografie na Instagrame 
s hastagom #penatigolf súhlasí s podmienkami uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich 
dodržiavať. V prípade ich porušenia si je vedomý následkov, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov.  

Súťažiaci, ktorý získa niektorú z výher uvedených v  tomto štatúte, zároveň súhlasí s tým, aby 
organizátor súťaže zverejnil a sprístupnil verejnosti údaje o súťažiacom – v rozsahu mena a priezviska 
a adresy trvalého bydliska súťažiaceho v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných 
materiáloch organizátora v súvislosti s prezentáciou súťaže a jeho výrobkov s tým, že môžu byť 
vytvárané a zverejňované aj zvukové a zvukovo-obrazové záznamy výhercov súťaže bez obmedzenia 
územia po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže. Takéto záznamy môžu byť vyhotovené aj v priebehu 
odovzdávania výhier.  

Každý súťažiaci preberá zodpovednosť za používanie aplikácie Instagram a vyhlasuje a svojím 
súhlasom s týmto štatútom sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži nebude porušovať všeobecne 
záväzné právne predpisy a podmienky súťaže. Túto zodpovednosť administrátor, majiteľ domény, 
prevádzkovateľ webhostingu, majiteľ servera, poskytovateľ pripojenia nepreberá.   

Každý súťažiaci alebo tretia osoba sa zaväzuje, že sa nebude pokúšať uverejňovať fotografie ako iný 
súťažiaci alebo inak ako v súlade s podmienkami súťaže a že nijakým spôsobom nebude 
poškodzovať ďalších súťažiacich alebo tretie osoby alebo porušovať podmienky uvedené v tomto 
štatúte. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže 
vylúčiť. 

Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek 
spôsobom poškodzovať záujmy organizátora súťaže, jeho dobré meno a nesmie propagovať služby 
iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k organizátorovi súťaže. 
V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. 

Každý súťažiaci v plnom rozsahu objektívne zodpovedá za úkony v súvislosti so súťažou alebo 
používaním aplikácie Instagram. Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a ani prevádzkovateľ 
webovej stránky túto zodpovednosť nepreberajú a nezodpovedajú za žiadne  uploady, filehostingy, 
sťahovanie alebo vkladanie akýchkoľvek odkazov.   

Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke 

http://www.penatigolfresort.sk/ 



Súťažiaci  berie na vedomie a súhlasí, že organizátor súťaže je oprávnený ustanovenia tohto štatútu 
kedykoľvek meniť alebo súťaž kedykoľvek zrušiť. V prípade, že dôjde k zmene štatútu, súťažiaci berie 
na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia štatútu. Organizátor 
a prevádzkovateľ súťaže nie sú povinní o zmene pravidiel osobitne informovať súťažiacich, pretože 
aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na internetovej stránke 

http://www.penatigolfresort.sk/ 

Súťažiaci sa zaväzuje riadiť sa týmto štatútom,  pokynmi organizátora a prevádzkovateľa súťaže 
a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa 
súťaže konečné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Súťaž sa riadi výhradne štatútom, ktorý upravuje 
práva a povinnosti súťažiteľov, ich zodpovednosť a jej pravidlá. Žiadny súťažiaci nemá nárok na 
výhru, pokiaľ nesúhlasí s týmto štatútom a nesplní povinnosti z nich vyplývajúce. Súťažiaci tiež nemá 
nárok na výhru, ak nesplnil podmienky súťaže.  

Právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky                 
a súťažiaci sa zaväzujú sa im podrobiť. 

Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú 
za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo 
akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek 
hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek 
obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť aplikácie 
Instagram z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za 
nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené 
zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie 
akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú 
priamo sami. 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany 
súťažiteľov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiteľa zo súťaže pre prípadné nesplnenie 
niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie 
ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito 
pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania/uplatnenia výhry. 
 
Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo 
akejkoľvek inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je 
možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Organizátor súťaže si vyhradzuje 
právo meniť pravidlá a podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá vyhlasovania výhercov, 
dátum ukončenia súťaže, počet výhercov, ako aj druhy výhier. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže 
organizátor súťaže vhodným spôsobom zverejní. Za vhodné zverejnenie sa považuje najmä 

zverejnenie na internetovej stránke http://www.penatigolfresort.sk/ 

 
9. Ochrana osobných údajov 

 
Organizátor týmto upovedomuje súťažiacich v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013“) nasledovne: 

 

Súťažiaci zapojením sa do súťaže poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne počas trvania súťaže 
a zverejnenia výsledkov, a to za účelom kontaktovania v prípade výhry, doručenia výhry výhercovi 
a informovania o výhre na Instagram profile a prípade facebook profile organizátora súťaže.  
 
Organizátor sa považuje za prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 122/2013, čiže za osobu, ktorá 

vymedzila účel spracúvania osobných údajov, určila podmienky spracúvania osobných údajov 

a spracúva osobnú údaje.  

 

Usporiadateľ získava nasledovné osobné údaje:  

 meno a priezvisko,  

 miesto trvalého pobytu, 



 e-mailovú adresu, telefónne číslo, 

 meno, resp. profil na Instagrame. 

 

Získané osobné údaje organizátor zhromažďuje, spracováva a využíva výhradne za účelom 

realizácie, priebehu a vyhodnotenia súťaže. Osobné údaje nie sú použité na iný než stanovený účel.  

 

Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné 

lehoty na uchovávanie údajov. Máte právo na základe písomnej žiadosti bezplatne vyžadovať 

informácie o uložených a spracúvaných osobných údajoch týkajúcich sa Vašej osoby. Zároveň máte 

podľa zákona č. 122/2013 právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré ste 

nám poskytli. V tomto prípade budú vaše údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v súťaži v tomto 

prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete listom adresovaným organizátorovi. Okrem toho máte 

právo na opravu, blokovanie a vymazanie osobných údajov. Obráťte sa, prosím, v takýchto prípadoch 

písomne na organizátora. 

 

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu svojich osobných údajov, kontaktujte, prosím, v 

tejto súvislosti organizátora. 

 

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, ako organizátor uvádzame, že ako dotknutá osoba 

v zmysle zákona č. 122/2013 máte právo:  

 vyžadovať od organizátora/prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti:  

 potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,  

 vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v 

informačnom systéme v rozsahu podľa zákona č. 122/2013; pri vydaní rozhodnutia v 

zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 122/2013  je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s 

postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,  

 vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal 

prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,  

 vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré 

sú predmetom spracúvania,  

 opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, 

ktoré sú predmetom spracúvania,  

 likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom 

spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba 

požiadať o ich vrátenie,  

 likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu 

zákona,  

 blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho 

platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,  

 na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa 

predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a 

žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na 

účely priameho marketingu v poštovom styku, poskytovaniu osobných údajov v rovnakom 

rozsahu na účely priameho marketingu,  

 na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči 

spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) 

zákona č. 122/2013 vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o 

neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu 

byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu 

nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, 

prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez 

zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,  

 na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať, 

nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo 

významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného 



spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o 

preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, 

pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu 

úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a 

výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa 

doručenia žiadosti,  

 pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu 

osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.  

 

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona č. 

122/2013 môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013, ktorá 

nežije, môže uplatniť blízka osoba. 

 
 
V Bratislave, dňa 1.8.2017 

 


