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Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti so súťažou 

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) 

 

O nás - prevádzkovateľ osobných údajov, zodpovedná osoba a kde nás môžete kontaktovať 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., IČO: 36 853 054,  

so sídlom Pribinova 6, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel 

Sa, Vložka číslo 4295/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“). Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich 

osobných údajov, vrátane uplatnenia Vašich práv ako dotknutej osoby (pozn. dotknutou osobou je každá fyzická 

osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú), môžete sa na nás obrátiť buď priamo na tel. č. +421 221 009 986 

alebo písomne na e-mailovej adrese compliance@capitalmarkets.sk alebo na adrese sídla Spoločnosti v zmysle 

Obchodného registra Slovenskej republiky. 

 

Zodpovednou osobou je zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania. Zodpovednú osobu môžete 

kontaktovať na vyššie uvedených kontaktných kanáloch. 

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov v súvislosti s žrebovaním a vyhlasovaním výhercov súťaže: 

Pri používaní online aplikácie Zoom využitej na telekomunikáciu pri žrebovaní a vyhlasovaní víťazov súťaže, 

resp. internetovej stránky po zadaní ID mítingu sa spracúvajú nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: 

- je možné, že sa budú spracúvať informácie o používateľovi: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová 

adresa, 

- metadáta mítingu: adresa IP účastníka, informácie o zariadení / hardvéri,  

- na nahrávanie: súbor MP4 všetkých videozáznamov, zvukových a prezentačných záznamov, súbor M4A 

všetkých zvukových záznamov, textový súbor – online chatu mítingu, 

- pri používaní prostredníctvom smartfónu: informácie o prichádzajúcom a odchádzajúcom telefónnom 

čísle, názve krajiny, čase začiatku a konca. Ak je to potrebné môžu sa ukladať ďalšie údaje o pripojení, 

napr. adresa IP zariadenia, 

- textové, zvukové a obrazové údaje: Počas webinára je možné využiť funkcie chatu alebo otázok. V tomto 

ohľade sa zadané textové položky spracúvajú, aby sa zobrazili a zaznamenali sa. Aby sa umožnilo 

zobrazovanie videa a prehrávanie zvuku, údaje z mikrofónu koncového zariadenia a ľubovoľnej 

videokamery koncového zariadenia sa počas stretnutia zodpovedajúco spracúvajú. Videokameru alebo 

mikrofón môžete kedykoľvek vypnúť alebo zapnúť pomocou aplikácie Zoom. 

 

Bližšie informácie o ochrane Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby na základe zmluvného vzťahu máte 

k dispozícii v dokumente Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov / Privacy Notice na internetovej 

stránke spoločnosti https://www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ alebo priamo tu. 

 

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je správa záväzkového vzťahu medzi dotknutou osobou a Spoločnosťou 

v súlade s ustanoveniami štatútu súťaže a na realizáciu súťaže, ktorej sa dotknutá osoba slobodne rozhodla 

zúčastniť. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je správa záväzkového vzťahu 

medzi dotknutou osobou a Spoločnosťou, prípadne súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, 

v závislosti od spôsobu realizácie súťaže. Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov vyplýva zo súťaže. 

 

Zdroj získania osobných údajov 

Spoločnosť získava a spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov a s § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZoOOÚ”) (a to najmä § 13 ods. 1 písm. 

a), písm. b), písm. c) a písm. f)) ako aj v súlade so znením osobitných zákonov. Spoločnosť získava osobné 

údaje priamo od klienta, tretích osôb, ktoré jej poskytnú údaje o klientovi (napr. zákonný zástupca, 
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splnomocnená osoba, iná oprávnená osoba, orgány verejnej moci, finančné inštitúcie poskytujúce Spoločnosti 

kontaktné údaje pre účely uzatvorenia zmluvy atď.).  

 

Doba uchovávania údajov 

Spoločnosť archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby po dobu stanovenú platnými 

právnymi predpismi a registratúrnym a archivačným poriadkom Spoločnosti. Spoločnosť archivuje aj záznam 

losovania víťazov súťaže. 

 

Poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov 

Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak je 

nevyhnutné pre plnenie zmluvných /predzmluvných povinností. Poskytnuté osobné údaje Spoločnosť 

nezverejňuje, pokiaľ dotknutá osoba nedala výslovne súhlas so zverejnením jej osobných údajov na účel 

zverejnenia výsledkov spotrebiteľskej súťaže. 

 

Zoznam príjemcov osobných údajov je uvedený vždy v príslušnom právnom predpise, ktorý Spoločnosti ukladá 

osobné údaje poskytnúť (ide napr. o súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútorov, konkurzných správcov, 

orgány verejnej moci, Národnú banku Slovenska) alebo je uvedený priamo v súhlase, v prípade ak sú osobné 

údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby. Ak sa osobné údaje poskytujú na základe zmluvy medzi 

Spoločnosťou a dotknutou osobou, alebo na základe pokynu dotknutej osoby, sú príjemcovia uvedení v tejto 

zmluve alebo pokyne. 

 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Vaše osobné údaje poskytneme tretím osobám resp. príjemcom, ak nám takúto povinnosť ukladá osobitný 

zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 

Slovenská republika viazaná alebo ste na takéto konanie poskytli svoj súhlas alebo ide o našich 

sprostredkovateľov. Osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín v rámci Európskej 

únie (napr. do krajín, kde vykonávame činnosti na základe cezhraničnej notifikácie alebo prostredníctvom 

pobočky Spoločnosti), ako aj do krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany, a to v súlade 

s ustanoveniami príslušných právnych predpisov. 

 

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti so súťažou  

- Právo na prístup k informáciám o spracúvaní osobných údajov Spoločnosťou, 

- právo požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

- právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

- právo na vymazanie osobných údajov spracúvaných Spoločnosťou (právo „na zabudnutie“), ak uplynul 

účel ich spracúvania, ak bol odvolaný súhlas na ich spracúvanie za predpokladu, že sú údaje spracúvané 

na základe súhlasu, osobných údajov pre marketingové účely, ak neexistuje objektívny oprávnený záujem 

Spoločnosti, ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, alebo ak to vyžaduje právny predpis, 

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

- právo na odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré poskytol Spoločnosti v štruktúrovanom strojovo 

čitateľnom formáte, ktoré sú spracúvané automatizovane, a ktoré sú zároveň spracúvané na základe 

zmluvy alebo súhlasu. 

 

Dotknutá osoba má tiež právo: 

- namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracúva na právnom základe ochrany 

oprávnených záujmov, vrátane profilovania a priameho marketingu, 

- odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, 

- podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so 

sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, t.j. začať konanie podľa §100 ZoOOÚ (v prípade 

klientov z Českej republiky je dozorným orgánom Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky so 

sídlom na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, a môžu začať konanie podľa zákona 

č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů). 

 

Bližšie informácie o ochrane Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby máte k dispozícii v dokumente 

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov / Privacy Notice na internetovej stránke spoločnosti 

https://www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ alebo priamo tu. 
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