
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ internetovej stránky www.pohladnica.gmb.sk
Galéria mesta Bratislavy
so sídlom Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava
IČO: 179752
DIČ: 2020801772

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia európskeho 
parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom vaše práva sú upravené najmä v § 19-30 (Druhá hlava 
– Práva dotknutej osoby) ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).
Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás 
prvoradé. Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať. Prevádzkovateľ 
získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.pohladnica.gmb.sk

SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE
Pri realizácii projektu pohľadnica GMB budeme od Vás potrebovať najmä tieto osobné 
údaje: 
• Meno / prezývka (údaj „meno“ sa nevyžaduje v rozsahu meno a priezvisko)
• e-mailová adresa
• Text pohľadnice

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vyššie uvedené osobné údaje spracúvame výlučne na účely preposlania pohľadnice 
adresátovi.
 
DOBROVOĽNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie 
záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu očakáva.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na 
splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zverejnenie údajov
Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje. 

PODMIENKY SPRACÚVANIA
Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia 
zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä 
použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, 
ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho 
informačných systémov.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať 
a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ. 
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných 
údajov dotknutej osoby.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
• V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba viaceré 

práva:  
• právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
• právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, 
• právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, 
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
• právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, 
• právo na prenosnosť osobných údajov, 
• právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov, 
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu.



  
KONTAKTNÉ ÚDAJE 
Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu 
k uvedeným právam, alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania 
Vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailu: pr@gmb.sk 
a my preveríme Vaše podnety. Ak máte podozrenie na porušenie ochrany vašich osobných 
údajov alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje v rozpore so zákonom, prípadne 
ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na Vaše otázky či podnet, môžete sa obrátiť na 
dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ) a máte právo 
na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie 
informácie o ÚOOÚ a o postupe pri podávaní sťažností nájdete tu: www.dataprotection.
gov.sk.

NEWSLETTER
Pre odosielanie používame metódu dvojitého potvrdenia. V praxi to zanemená, že na 
odber newsletter-a nestačí iba zadať svoju e-mailovú adresu v príslušnom poli na stránke 
www.pohladnica.gmb.sk. Je tiež potrebné potvrdiť odber cez link, ktorý Vám príde mailom. 
Odber newsletter-a môžete kedykoľvek zrušiť (odhlásiť sa) prostredníctvom príslušného 
linku alebo nás môžete kontaktovať na vyššie uvedené čísla či adresu a my tak urobíme 
bezodkladne za Vás.

SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE
Pri zápise do newsletteru GMB budeme od Vás potrebovať najmä tieto osobné údaje: 
• e-mailová adresa

Kvôli bezpečnosti a ochrane systému pred zneužitím zaznamenávame druh Vášho 
prehliadača a Vašu IP adresu

ZÁSADY ZBERU A SPRACOVANIA COOKIES
ČO SÚ COOKIES?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo 
mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Jednotlivé cookies majú rôznu 
dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po 
tom, ako zatvoríte okno prehliadača (tzv. session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení 
uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (tzv. permanent cookie).
 
PREČO POUŽÍVAME COOKIES?
Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony na našich internetových 
stránkach v priebehu určitého časového obdobia. Pomáhajú nám pochopiť, čo vás zaujíma 
na nich, či sú pre vás dostatočne prehľadné a viete na nich nájsť to, čo hľadáte. Cookies 
teda používame aj za účelom zlepšenia vášho užívateľského zážitku. Súbory cookies môžu 
zaznamenávať aj ďalšie informácie, ako napríklad počet návštevníkov našich webových 
stránok a tiež aké podstránky najčastejšie títo navštevujú.
 
AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?
• Funkčné a technické cookies: 

Tento druh súborov cookies je potrebný na samotné fungovanie webových stránok 
a ich prípadný zákaz môže značne sťažiť alebo úplne zamedziť prehliadanie webových 
stránok, preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Tento 
druh cookies optimalizuje vašu užívateľskú skúsenosť a ukladá informácie, ako sú napr. 
typ prehliadača, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania, a to aj po opustení 
webovej stránky.

 
• Analytické cookies: 

Tento druh súborov cookies slúži na získanie údajov o návštevnosti webovej 
stránky a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli 
prispôsobovať tak, aby bola pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Údaje získané 
prostredníctvom týchto súborov cookies nie sú spájané s jednotlivcami, ale využívané 
čisto na štatistické potreby a zlepšenie fungovania a užívateľskej optimálnosti 
webových stránok. 



Pri analytických cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:  
Google Analytics spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Írsko 

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu: 
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008 

Na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu:  
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

 
• Marketingové cookies: 

Tento druh súborov cookies je používaný na sledovanie pohybu návštevníkov na 
webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamu, ktorá je relevantná a zaujímavá pre 
jednotlivého užívateľa a týmto hodnotnejšia pre vydavateľa a inzerentov tretích strán.

 
VAŠE VOĽBY
Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri 
využívame cookies a podobné technológie:
 
• Nastavenia prehliadača: 

Hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich 
nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však 
upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré vlastnosti webovej stránky riadne 
fungovať. Z tohto dôvodu odporúčame ponechať cookies aktivované. 

Informácie o jednotlivých internetových prehliadačoch a o spôsobe nastavenia cookies 
môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach: 
Chrome: https://support.google.com 
Firefox: https://support.mozilla.org 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com 
Safari: https://www.apple.com    http://www.allaboutcookies.org/ 

Vlastné riešenia partnerov:  
Na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, 
ktoré sme uviedli vyššie.

 
KONTAKTUJTE NÁS
Ak by ste mali ku cookies a k uvedeným informáciám akékoľvek otázky, pokojne nás 
kontaktujte emailom: pr@gmb.sk 


