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Informácia o spracúvaní osobných údajov pre používateľov 

 
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a so zákonom               
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto informujeme používateľov predmetov 
ochrany zastupovaných OKS SAPA o spracúvaní ich osobných údajov.    

 

Prevádzkovateľ osobných údajov: 

Slovenská asociácia producentov v audiovízii (SAPA), IČO: 36 061 182,  
so sídlom: Grösslingova ulica č. 32, 811 09 Bratislava, 
registrovaná na MV SR pod č. VVS/1-900/90-17944, 
štatutárny zástupca: Marian Urban, riaditeľ, 
kontakt: sapa@slovakproducers.com, tel.: +421 2 2090 2648 
 

Dotknutá osoba 

Používateľ predmetov ochrany, ku ktorým vykonáva prevádzkovateľ kolektívnu správu práv – 
fyzické osoby resp. osoby zastupujúce používateľov. 

 

Účel spracúvania osobných údajov  

Organizácia kolektívnej správy práv SAPA ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje 
používateľov pri výkone kolektívnej správy majetkových práv k audiovizuálnemu dielu 
a audiovizuálnemu záznamu v súlade s Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv č. k. MK-
1778/2016-232/10418 zo dňa 18.8.2016. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

• uzatvorená zmluva (najmä licenčná zmluva, zmluva o podmienkach používania 
audiovizuálnych záznamov, zmluva o výbere primeranej odmeny a náhrady odmien); 

• právny predpis (zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z 
príjmov, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,  zákon č. 431/2002 Z.z. o 
účtovníctve a pod.). 

 

Kategórie dotknutých osobných údajov  

• bežné 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb len v rozsahu nevyhnutnom na 
plnenie účelu spracúvania pre výkon kolektívnej správy práv. 
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Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje: 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účel plnenia z uzatvorených zmlúv 
s používateľmi resp. v zmysle svojich zákonných práv a povinností. Na tieto účely je v rámci 
svojich zákonných povinností povinný poskytovať osobné údaje: 

- iným OKS (tuzemským aj zahraničným), 

- štátnym orgánom, správcovi dane, tretím osobám zabezpečujúcim vedenie účtovníctva, 
taktiež ide o príjemcov, s ktorými spolupracuje pri prevádzke OKS a výkone svojich práv, ako 
napr. advokáti, znalci, exekútori, orgány činné v trestnom konaní, súdy. 

Nie je úmyslom spracovávať tieto údaje mimo krajín EÚ a Švajčiarska. 

  

Bezpečnosť 

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť 
osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným a nezákonným spracúvaním 
a náhodnou stratou, zničením  alebo poškodením, a to pomocou technických a organizačných 
opatrení zabezpečených prevádzkovateľom.  

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania 
zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. Po ukončení zmluvy alebo záväzkov z nej 
vyplývajúcich je povinnosťou prevádzkovateľa uchovávať osobné údaje počas celého obdobia, 
ktoré je stanovené v príslušných právnych predpisoch. 

Prípadné zvukové a audiovizuálne záznamy vyhotovené za účelom vykonania kontroly 
v zmysle § 165 ods. 6 Autorského zákona sa uchovávajú počas doby používania predmetov 
ochrany na účely preukázania oprávnených záujmov. 

 

Práva dotknutej osoby 

- právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom 
- právo na opravu, doplnenie a vymazanie osobných údajov 
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
- právo na prenosnosť svojich osobných údajov 
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 
- právo odvolať súhlas, ak je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov 
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov) 

Uvedené práva zakotvuje článok 15 až 21 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). 
Pre uplatnenie vyššie uvedených práv nás kontaktujte na sapa@slovakproducers.com. 
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