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1 Prevádzkovateľ
BNI SK s.r.o.
sídlo: Jókaiho ul. 24, Komárno 945 01, SR
v zastúpení: András Avidor
e-mail: office@bni.sk
telefón: +3630/473-1678
internetová stránka: www.bni.sk
(ďalej len „Prevádzkovateľ”)

2 Jednotlivé spracovania údajov
V rámci nášho pôsobenia vo väčšine prípadov spracúvame firemné údaje (nie osobné údaje), ale v nižšie
uvedených výnimočných prípadoch nevyhnutne dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov.
O spracovaní údajov v spojitosti s platformami „BNI Connect“, „Dobedu“ a „Scout“ a jednotlivými
podujatiami (vrátane aj spracúvania fotografií a video nahrávok vyhotovených na podujatiach)
poskytujeme informácie v samostatných informáciách o spracovaní údajov.
O automaticky zaznamenávaných údajov na internetovej stránke a o cookies (metaúdajoch)
používaných internetovou stránkou nájdete informácie tu.
2.1. Evidencia členov a kontaktné údaje
Kontaktné údaje poskytnuté kontaktnou osobou alebo kontaktnými osobami členskej firmy sa
automatiky zaznamenávajú v databáze Prevádzkovateľa.
Účel spracovania údajov: Komunikácia, zdieľanie správ súvisiacich s členstvom.
Právny základ spracovania: Oprávnený záujem súvisiaci s komunikáciou.
Doba spracovania údajov: Kontaktné údaje spracúvame počas doby trvania členstva, kým nás náš
obchodný partner alebo kontaktná osoba neinformuje o zmene kontaktnej osoby.

2.2. Vyhľadávanie členov
Členské firmy majú možnosť pridať kontaktné údaje na internetovú stránku a sprístupniť ich aj externým
návštevníkom.
Účel spracovania dát: Zabezpečenie vyhľadávateľnosti.
Právny základ spracovania: Váš súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom ale odvolanie sa
netýka oprávnenosti predchádzajúceho spracovania údajov.
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Doba spracovania dát: Takto získané osobné údaje môžete kedykoľvek vymazať alebo upraviť. Údaje
uchovávame až do Vami iniciovaného vymazania.

2.3. Networkingové školenie a informačný spravodajca
Ktorákoľvek firma môže požiadať o naše bezplatné on-line networkingové školenie zadaním
registračných údajov prostredníctvom na tento účel vytvoreného formulára. Po školení využívame
poskytnuté kontaktné údaje na zasielanie informačného spravodajcu. K odberu informačného
spravodajcu sa môžete prihlásiť aj nezávisle od školenia pod jednotlivými záložkami internetovej stránky,
respektíve označením zaškrtávacích políčok na tento účel, ktoré sa nachádzajú v dolnej časti formulárov.
Účel spracovania údajov: Informovanie Vás o aktuálnych informáciách, o správach, ktoré sa nás týkajú,
respektíve zasielanie informatívnych článkov a materiálov.
Právny základ spracovania: Váš súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom ale odvolanie sa
netýka oprávnenosti predchádzajúceho spracovania údajov.
Doba spracovania údajov: Poskytnuté údaje spracúvame až do odvolania súhlasu.
Sprostredkovateľ: Pri posielaní informačných spravodajcov ako sprostredkovateľ pôsobí spoločnosť
SalesAutopilot Korlátolt Felelősségű Társaság (H-1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5.)
Prenos údajov Údaje poskytnuté pri registrácii posielame ďalej spoločnosti Kereskedelmi Marketing
Trendek Korlátolt Felelősségű Társaság (H-1054 Budapest, Szemere utca 19. 6. em. 4.) na realizovanie
marketingových kampaní. Informácie o spracovaní údajov: kereskedelmimarketing.hu

2.4. Žiadanie pozvánky
Ktorákoľvek firma môže požiadať o pozvánku na stretnutie obchodnej skupiny. Na formulári žiadame o
poskytnutie kontaktných údajov.
Účel spracovania údajov: Umožnenie účasti na stretnutí skupiny.
Právny základ spracovania: Vás súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom ale odvolanie sa
netýka oprávnenosti predchádzajúceho spracovania údajov.
Doba spracovania údajov: Poskytnuté údaje vymažeme následne po uskutočnení stretnutia skupiny.

2.5. Ak sa s nami skontaktujete
Môžete nás kontaktovať cez ktorékoľvek naše kontakty (e-mailom, telefonicky, poštou).
Účel spracovania dát: Komunikácia so žiadajúcou stranou, zodpovedanie, respektíve vyriešenie
otázky/prosby.
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Právny základ spracovania: Váš súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom ale odvolanie sa
netýka oprávnenosti predchádzajúceho spracovania údajov. Prosíme Vás, aby ste brali do úvahy, že v
prípade, že nemôžem spracovať vami zadané osobné údaje, môže sa stať, že nebude možné zodpovedať
otázku alebo prosbu.
Doba spracovania údajov: Správy a takto poskytnuté osobné údaje uchovávame do 6 (šiestich) mesiacov
po zodpovedaní danej prosby alebo otázky.

2.6. Kontaktné údaje riaditeľov
Mená a čísla mobilných telefónov osôb zastávajúcich riaditeľskú funkciu u prevádzkovateľa
zverejňujeme na internetovej stránke.
Účel spracovania údajov: Zabezpečenie kontaktných bodov.
Právny základ spracovania: Oprávnený záujem súvisiaci s vytvorením kontaktných bodov.
Doba spracovania údajov: Údaje zverejňujeme počas doby zastávania riaditeľskej funkcie. V prípade
zmeny vymažeme takéto údaje do 1 (Jedného) mesiaca od vzniku zmeny.

2.7. Sociálne médiá
Sme dostupní na Facebooku, Pintereste, LinkedIn pod menom „BNI Hungary“, ďalej aj v jednotlivých
regiónoch máme facebookové stránky.
K odberu najnovších správ nachádzajúcich sa na nástenkách na sociálnych sieťach sa môžete prihlásiť
kliknutím na odkaz „follow“ / „sledovať“ / „prihlásenie“ a kliknutím na „unfollow“ / „nesledovať“ /
„odhlásenie“ sa môžete odhlásiť, respektíve prostredníctvom nastavení nástenky vymazať nežiadané
správy zobrazené na nástenke.
Spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete sú samostatnými prevádzkovateľmi a informácie o
spracovaní údajov na danej stránke nájdete na nasledujúcom mieste:
Kanál
facebook

LinkedIn

Twitter

Prevádzkovateľ
Facebook Ireland Ltd.
(sídlo:
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2, Írsko)
LinkedIn Corporation
(sídlo: 2029 Stierlin
Court,
Mountain
View, CA 94043, USA)
Twitter Inc. (sídlo:
1355 Market Street,
Suite
900,
San

Informácie o spracovaní údajov
https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/account/settings
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Pinterest

Francisco, CA 94103,
USA)
Pinterest-Europe Ltd. https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
(sídlo:
Palmerston
House, 2nd Floor,
Fenian Street, Dublin
2, Írsko)

Tým, že nás budete sledovať, váš profil sa stáva pre nás dostupným, ale z neho nespracúvame,
respektíve nezaznamenávame údaje v našom internom systéme. Nevyužívame na iné účely ako na
zdieľanie našich správ. Facebook nám poskytuje aj súhrnné štatistické údaje, prostredníctvom ktorých
získame prehľad o tom, ako používatelia využívajú svoje facebookové stránky.
Účel spracovania údajov: Informovanie Vás o aktuálnych informáciách, o správach, ktoré sa nás týkajú,
respektíve zverejňovanie informatívnych článkov a materiálov.
Právny základ spracovania: Váš súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s tým, že nás nebudete
sledovať. Odvolanie sa ale netýka oprávnenosti predchádzajúceho spracovania údajov.
Doba spracovania údajov: Naše správy a obrázky sa zobrazia v rámci Vašich najnovších správach dokedy
to chcete. V prípade, že nás nesledujete, naše správy sa nezobrazia v rámci Vašich najnovších správach.
K našim správam získate prístup aj v prípade, že nás nesledujete, ale nedostávate o nich samostatné
upozornenie.

3 Bezpečnosť údajov
Urobíme všetko pre to, aby sme berúc do úvahy aktuálny stav vedy a technológie, náklady na realizáciu,
ďalej charakter spracovania údajov, respektíve riziko pre práva a slobody fyzických osôb, prijali vhodné
technické a organizačné opatrenia v záujme toho, aby sme zabezpečili bezpečnosť údajov, ktorá je
primeraná mieru rizika.
Osobné údaje sa vždy musia spracúvať dôverným spôsobom, s obmedzeným prístupom, šifrovaním a
možnou maximalizáciou odolnosti a v prípade problému so zabezpečením obnovy. Pravidelne testujeme
náš systém v záujme zaručenia bezpečnosti. Pri stanovení primeranej úrovne bezpečnosti berieme do
úvahy také riziká vyplývajúce zo spracovania údajov, ktoré plynú predovšetkým z náhodnej alebo
protizákonnej likvidácie, straty, zmeny, neoprávneného zverejnenia alebo neoprávneného prístupu k
preneseným, uchovávaným alebo iným spôsobom spracúvaných osobných údajov.
Urobíme všetko v záujme zabezpečenia toho, aby osoby konajúce pod naším vedením, ktoré disponujú
prístupom k osobným údajom, mohli spracúvať uvedené údaje len v súlade s našimi pokynmi, s
výnimkou prípadu, ak k odkloneniu od tohto pravidla ich zaväzuje právo Únie alebo členského štátu.

4 Vaše práva
V súvislosti so spracúvaním údajov disponujete právami uvedenými v bodoch 4.1.-4.7. V prípade, že si
chcete uplatniť ktorékoľvek z Vašich práv, napíšte nám to na ktorýkoľvek z nasledujúcich kontaktných
údajov:
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e-mail: office@bni-capital.hu
adresa: H-1145 Budapest, Szugló utca 9-15. VIII. em.

Identifikácia
Pred vybavením Vašej žiadosti musíme overiť Vašu totožnosť. Ak Vás nevieme identifikovať, žiaľ,
nemôžeme vyhovieť Vašej žiadosti.
Zodpovedanie žiadosti
Po identifikácii Vám v súvislosti so žiadosťou písomne, elektronicky alebo na Vašu žiadosť slovne
poskytneme odpoveď. Prosím berte do úvahy, že pokiaľ ste Vašu žiadosť predložili elektronicky, aj my
budeme odpovedať elektronicky. Samozrejme aj v tomto prípade máte možnosť požiadať o iný spôsob.
Lehota na vybavenie
Najneskôr do 1 (Jedného) mesiaca od prijatia žiadosti Vás budeme informovať o opatreniach prijatých na
základe Vašej žiadosti. V prípade potreby, berúc do úvahy zložitosť žiadosti a počet žiadostí, sa táto
lehota môže predĺžiť o ďalšie 2 (Dva) mesiace, o čom Vás informujeme v lehote na vybavenie do 1
(Jedného) mesiaca.
Sme povinní informovať Vás v rámci lehoty na vybavenie aj o neprijatí žiadnych opatrení. Môžete voči
tomu podať sťažnosť u NÚOBOÚ (bod 5.1.) a využiť aj právo na súdne preskúmanie (bod 5.2.).
Poplatok za vybavenie
Požadované informácie a opatrenia sú bezplatné. Výnimkou je prípad, ak žiadosť je neopodstatnená
alebo je prehnaná hlavne z dôvodu opakujúceho sa charakteru. V takomto prípade si môžeme účtovať
poplatok alebo odmietnuť splnenie žiadosti.

4.1. Môžete odvolať svoj súhlas
V prípade spracúvania údajov na základe Vášho súhlasu môžete kedykoľvek odvolať Vás súhlas. V
takomto prípade najneskôr do 5 (Piatich) pracovných dní od prijatia oznámenia o tom vymažeme Vaše
osobné údaje s súvislosti s daným spracúvaním údajov. Oznamujeme Vám, že odvolanie súhlasu sa
nedotýka oprávnenosti spracúvania údajov na základe súhlasu pred odvolaním tohto súhlasu.

4.2. Môžete požiadať o informácie (prístup)
Môžete požiadať o informácie o tom, či prebieha spracúvanie Vašich osobných údajov a pokiaľ áno:
✓ Aký je účel?
✓ O spracúvanie presne akých údajov sa jedná?
✓ Komu poskytujeme tieto údaje?
✓ Dokedy uchovávame tieto údaje?
✓ Aké práva a opravné prostriedky si môžete uplatniť v tejto súvislosti?
✓ Od koho sme získali Vaše údaje?
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✓ Prijímame automatizované (vrátane profilovania) rozhodnutia v súvislosti s Vami s využitím Vašich
osobných údajov? V takýchto prípadoch môžete požiadať aj o informácie, že akú logiku (metódu) si
uplatňujeme a o tom, že aký význam má takéto spracovanie údajov a aké má očakávateľné následky.
✓ Ak ste zistili, že sme postúpili Vaše údaje medzinárodnej organizácii alebo tretej krajine (ktorá nie je
členským štátom Únie), potom môžete požiadať o predstavenie toho, čo zaručuje náležité
spracúvania Vašich osobných údajov.
✓ Môžete požiadať o kópiu Vašich spracúvaných údajov (Za ďalšie kópie si môžeme účtovať poplatky
založené na administratívnych nákladoch.).

4.3. Môžete požiadať o opravu
Môžete požiadať, aby sme opravili, respektíve doplnili Vaše nepresne alebo neúplne zaznamenané
údaje.
4.4. Môžete žiadať o vymazanie osobných údajov („ich zabudnutie“)
Môžete požiadať o to, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak:
✓ Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich spracúvali;
✓ Odvolali ste Váš súhlas;
✓ Namietate voči spracúvaniu údajov;
✓ Bolo zistené, že neoprávnene spracúvame osobné údaje;
✓ Predpisuje to právo Únie alebo domáci právny poriadok;
✓ Osobné údaje sa musia vymazať pre splnenie právnej povinnosti predpísanej v práve Únie alebo
členského štátu a uplatnenej voči Prevádzkovateľovi;
✓ Údaje sme zhromažďovali v súvislosti s ponúkaním služieb poskytovaných deťom v spojitosti s
informačnou spoločnosťou.

Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobný údaj a v zmysle vyššie uvedeného je povinný vymazať tento údaj,
potom s ohľadom na technológiu a na náklady na realizáciu podnikne rozumne očakávateľné kroky vrátane aj technických opatrení - v záujme toho, aby informoval prevádzkovateľov spracujúcich údaje, že
dotknutá osoba požiadala o vymazanie odkazov na príslušné osobné údaje, respektíve o vymazanie kópií
alebo duplikátov osobných údajov.
Osobné údaje nemôžeme vymazať, pokiaľ sú potrebné:
✓ V záujme uplatňovania si slobody prejavu a práva na informácie;
✓ Splnenie povinnosti v zmysle uplatniteľného práva Únie alebo členského štátu, ktoré predpisuje
spracovanie osobných údajov alebo vo verejnom záujme;
✓ Na základe verejného záujmu týkajúceho sa zdravia obyvateľstva;
✓ Z dôvodu archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na
štatistické účely, pokiaľ by vymazanie znemožnilo alebo vážne ohrozovalo toto spracovanie údajov;
alebo
✓ Na predkladanie právnych nárokov, na ich uplatnenie alebo ochranu.
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4.5. Môžete požiadať o obmedzenie spracovania údajov
Môžete požiadať o obmedzenie spracovania údajov, ak sa naplní niektorá z nasledujúcich podmienok:
✓ Namietate presnosť osobných údajov, v takomto prípade sa obmedzenie vzťahuje na dobu, ktorá
umožní, aby sme skontrolovali presnosť osobných údajov;
✓ Spracovanie údajov je protizákonné, ale Vy namietate vymazanie údajov a namiesto toho žiadate o
obmedzenie ich používania;
✓ Nie sú už osobné údaje potrebné na účely spracovania údajov, ale Vy ich požadujete k predkladaniu
právnych nárokov, na ich uplatnenie alebo ochranu;
✓ Namietali ste spracovanie údajov. (V takomto prípade sa obmedzenie vzťahuje na dobu, kým sa zistí,
či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa majú prednosť pred Vašimi oprávnenými dôvodmi.)
V prípade obmedzenia sa osobné údaje môžu spracúvať s výnimkou uchovávania údajov len s Vaším
súhlasom, alebo v záujme predloženia oprávnených nárokov, na ich uplatnenie alebo ochranu, alebo v
záujme ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, respektíve v dôležitom verejnom záujme Únie
alebo niektorého z členských štátov.
O prípadnom zrušení obmedzenia Vás budeme vopred informovať.

4.6. Môžete požiadať o odovzdanie vašich osobných údajov (právo na prenosnosť údajov)
Máte právo na to, aby ste Vaše osobné údaje, ktoré my spracúvame, dostali v strojovo čitateľnom
formáte, ďalej máte právo na to, aby ste tieto údaje preposlali inému prevádzkovateľovi, prípadne na
Vašu žiadosť a pokiaľ to je technicky možné my preposlali inému prevádzkovateľovi, a to v prípade, že k
spracúvaniu osobných údajov dochádza výhradne na základe Vášho súhlasu, na Zmluve uzatvorenej s
Vami alebo vo Vašom záujme a automatizovaným spôsobom.
Toto uvedené právo sa nemôže uplatňovať v prípade, že spracovanie osobných údajov sa vyžaduje k
splneniu úlohy vo verejnom záujme. Nemôže porušovať právo na vymazanie a nemôže mať nepriaznivý
vplyv na práva a slobody iných osôb.

4.7. Môžete namietať voči spracovaniu osobných údajov
✓ Môžete namietať voči spracovaniu osobných údajov v prípade, že k spracovaniu osobných údajov
dochádza na účely uplatnenia oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany (vrátane aj
profilovania na tento účel). V takomto prípade vymažeme osobné údaje s výnimkou prípadu, ak
spracovanie osobných údajov odôvodňujú také oprávnené dôvody, ktoré majú prednosť pred Vašimi
záujmami a slobodami, alebo ktoré sa dotýkajú predkladania oprávnených nárokov, ich uplatnenia
alebo ochrany.
✓ Ak k spracúvaniu osobných údajov dochádza v záujme priameho získania obchodu, môžete
kedykoľvek namietať voči takému spracovaniu osobných údajov (vrátane aj profilovania). Následne sa
osobné údaje nemôžu spracovať na tento účel.
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✓ Môžete aj vtedy namietať voči spracovaniu osobných údajov, ak k spracovaniu osobných údajov
dochádza na vedecké a historicko-výskumné alebo štatistické účely. V takomto prípade vymažeme
osobné údaje s výnimkou prípadu, ak sa spracovanie osobných údajov vyžaduje na účely vykonania
úlohy vo verejnom záujme.

5 Opravné prostriedky
5.1. Môžete podať sťažnosť na Národnom úrade ochrany a bezpečnosti osobných údajov (NÚOBOÚ)
V prípade, že sa domnievate, že je spracovanie Vašich osobných údajov v rozpore s predpismi Nariadenia
o ochrane osobných údajov, ste oprávnení podať sťažnosť u orgánu dohľadu v členskom štáte podľa
Vášho obvyklého miesta pobytu, pracoviska alebo predpokladaného miesta porušenia práva:
Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,
Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/
5.2. Môžete sa obrátiť na súd
V prípade, že sa domnievate, že je spracovanie Vašich osobných údajov v rozpore s predpismi Nariadenia
o ochrane osobných údajov, a tým boli porušené Vaše práva uvedené v Nariadení o ochrane osobných
údajov, môžete sa obrátiť na súd.
Konanie voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi sa musí zahájiť pred príslušným súdom v
členskom štáte podľa miesta vykonávania činnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Takéto
konanie môže byť začaté aj pred súdom v členskom štáte podľa Vášho obvyklého miesta pobytu.
V Maďarsku rozhodnutie v takomto súdnom konaní prislúcha do kompetencie všeobecného súdu. Súdne
konanie podľa voľby dotknutej osoby sa môže začať aj pred všeobecným súdom podľa miesta bydliska
alebo miesta pobytu dotknutej osoby. V rámci súdneho konania môže byť účastníkom aj subjekt, ktorý
inak nemá procesnú spôsobilosť. Úrad môže zasiahnuť do súdneho konania v záujme vyhrania sporu zo
strany dotknutej osoby. Na súdne konanie sa okrem ustanovení Nariadenia o ochrane osobných údajov
vzťahujú aj ustanovenia Druhej knihy, tretej časti, Hlavy XII (§ 2:51 - 2:54) zákona číslo V z roku 2013 o
Občianskom zákonníku, ďalej ostatné právne predpisy týkajúce sa súdneho konania.

5.3. Odškodnenie a odškodné
Ak Prevádzkovateľ protiprávnym spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby spôsobí škodu alebo
poruší osobnostné práva dotknutej osoby, od Prevádzkovateľa si môže nárokovať odškodné.
Prevádzkovateľ je oslobodený od zodpovednosti za spôsobenú škodu a od platenia odškodného v tom
prípade, ak preukáže, že škodu alebo porušenie osobnostného práva dotknutej osoby spôsobila príčina
spadajúca mimo okruh spracúvania osobných údajov.
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6 Iné
Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený upraviť obsah Informácií o spracovaní údajov. Prípadná úprava
nadobúda účinnosť súčasne so zverejnením na internetovej stránke, pričom Vás na zmenu upozorníme
na internetovej stránke prostredníctvom vyskakovacieho okienka.
Posledná aktualizácia: 2019.02.15.
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Príloha: Vysvetlenie pojmov používaných v Informáciách o spracovaní údajov

„osobný údaj”: Údaje týkajúce sa fyzickej (dotknutej) osoby (napríklad meno, identifikačné číslo,
lokalizačné údaje, on-line jedinečný identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré tvoria
fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu či sociálnu alebo rodovú identitu tejto
osoby);
„citlivé údaje”: Sú to osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory,
náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a genetické
údaje, biometrické údaje na účely individuálnej identifikácie fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia
alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby;
„dotknutá osoba”: identifikovateľná fyzická osoba, na ktorú sa osobné údaje vzťahujú. (Napríklad
návštevník internetovej stránky, osoba, ktorá sa prihlási k odberu informačného spravodajcu. osoba
uchádzajúca sa o inzerovanú pozíciu)
„spracúvanie osobných údajov“: je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi
osobných údajov, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými
prostriedkami, a to napríklad získavanie, zaznamenávanie, logovanie, usporadúvanie, štruktúrovanie,
uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie
prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie,
obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia;
„prevádzkovateľ“: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt,
ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;
„spracovanie údajov”: vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami spracovania údajov;
„sprostredkovateľ“: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt,
ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (z poverenia, na pokyn a na základe rozhodnutia
prevádzkovateľa);
„profilovanie“: je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z
použitia osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby,
predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v
práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním,
polohou alebo pohybom;
„tretia strana“: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než
dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;
„súhlas dotknutej osoby“: je akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle,
ktorým dotknutá osoba prejaví buď formou vyhlásenia, alebo jednoznačne potvrdzujúceho úkonu svoj
súhlas s tým, aby sa spracúvali osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
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