
 

 

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov  

v súvislosti s podujatiami organizovanými Múzeom mesta Bratislavy 

 

V súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o ochrane osobných údajov“) Múzeum mesta Bratislavy poskytuje informácie týkajúce sa 

spracúvania a ochrany osobných údajov vo vzťahu k organizovaným podujatiam:  

 

 

I. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

 

Prevádzkovateľ: Múzeum mesta Bratislavy 

   Radničná 1, 815 18 Bratislava 

   tel.: +421 259 100 812, email: mmba@bratislava.sk 

 

 

II. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov  
 

Účelom spracúvania osobných údajov - vyhotovovania obrazových (fotografie), zvukových 

a obrazovo-zvukových záznamov na podujatiach, konferenciách, seminároch, programoch, 

akciách alebo obdobných aktivitách organizovaných prevádzkovateľom je dokumentovanie, 

informovanie o činnosti a prezentovanie podujatí a organizácie.  

 

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe oprávneného záujmu a na základe súhlasu 

dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný. V prípade 

získavania súhlasu, dotknutá osoba má právo ho kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá 

vplyv na zákonnosť spracúvania obrazových (fotografie), zvukových a obrazovo-zvukových 

záznamov, ktoré je založené na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

 

Múzeum mesta Bratislavy za účelom informovania o činnosti, prezentovania podujatia a 

organizácie zverejňuje obrazové, zvukové a/alebo obrazovo-zvukové záznamy na svojom 

webovom sídle, sociálnych sieťach alebo prostredníctvom obdobných informačných 

a komunikačných prostriedkov. Pri zverejňovaní spravidla ide o dokumentačné zábery z podujatí 

bez uvedenia mien účastníkov a možnosti ich identifikácie zo strany prevádzkovateľa, 

s výnimkou organizátorov a prednášateľov na podujatiach alebo osôb, ktoré na to udelia súhlas.  

 

Obrazové, zvukové a/alebo obrazovo-zvukové záznamy z podujatí môžu byť poskytnuté médiám 

za účelom mediálnej prezentácie podujatia a organizácie, na ktorom boli obrazové (fotografie), 

zvukové, obrazovo-zvukové záznamy vyhotovené. Osobné údaje sa v iných prípadoch 

neposkytujú, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba neudelí na to 



 

 

dobrovoľný súhlas. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným 

organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani 

takýto prenos nezamýšľa vykonávať. Prevádzkovateľ nevykonáva ani spracúvanie osobných 

údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie. 

 

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania účelu a uchovávajú po dobu 5 rokov. Po uplynutí 

tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho plánu v súlade so zákonom 

č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, 

ak tak neustanoví osobitný predpis, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. 

 

 

III. Ochrana práv dotknutých osôb 

 

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je 

oprávnená uplatniť nasledovné práva dotknutých osôb: 

 právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,  

 právo na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných 

údajov,  

 právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov,  

 právo na výmaz osobných údajov,  

 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  

 právo na prenosnosť osobných údajov, 

 právo namietať spracúvanie osobných údajov.  

 

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom 

rozhodovaní vrátane profilovania sa neuplatňuje.  

 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva 

chránené GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na úrad na ochranu 

osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania. 


