Oznámenie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s.,
so sídlom Mlynské nivy 47, Bratislava 821 09, Slovenská republika, IČO: 35 829 052,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:
2904/B, www.seas.sk/kontakt (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“)

Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov („Oznámenie“) vysvetľuje rozsah a spôsob,
akým naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje.

Pri spracúvaní osobných údajov Spoločnosťou ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej
sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?
Naša Spoločnosť o Vás spracúva a zverejňuje osobné údaje v rozsahu Vašej podobizne
zachytenej na fotografii, obrazového záznamu alebo zvukovo obrazového záznamu Vašej
podobizne a zvukového záznamu Vášho hlasu na stránke www.misiamars.sk, v printových
médiách Spoločnosti a na profiloch Spoločnosti na sociálnych sieťach.

Na aký účel a na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracúvame?
Vaše osobné údaje spracúvame na účel aktivity spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR),
pričom právnym základom tohto spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorým
je podpora zámerov so spoločenským alebo vzdelanostným prínosom, konkrétne: formou
podpory záujmu študentov o vedu, techniku, výskum a vzdelávanie a prípravy a realizácie
vedecko-technických výskumných projektov.

Ako Vaše osobné údaje získavame?
Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás a v rámci uvedených činností Vaše osobné
údaje poskytujeme verejnosti a prevádzkovateľom sociálnych sietí s cieľom ich zverejnenia na
profiloch Spoločnosti. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou
požiadavkou.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?
Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu (10) desať rokov odo dňa ich získania,
následne dôjde k ich vymazaniu prípadne skartácii.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Spoločnosť neprenáša osobné údaje do tretích krajín
alebo medzinárodných organizácií.

Aké máte práva?
Ako dotknutá osoba máte:

právo na prístup k osobným údajom
právo na opravu osobných údajov
právo na vymazanie osobných údajov (tzv. „právo na zabudnutie“)
právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracúva
na právnom základe oprávnený záujem, a to z dôvodov týkajúcich sa Vašej
konkrétnej situácie
právo podať sťažnosť ohľadom spracúvania a ochrany osobných údajov našou
Spoločnosťou priamo Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Aktuálne kontaktné údaje tohto úradu a ďalšie pokyny pre podanie takejto žiadosti sú
zverejnené na internetovej stránke úradu na adrese www.dataprotection.gov.sk
S bližšími informáciami o rozsahu vyššie uvedených podmienok a práv spracúvania Vašich
osobných údajov, sa môžete oboznámiť na internetovej stránke Prevádzkovateľa na
adrese: www.seas.sk/gdpr.

Ako si môžete svoje práva uplatniť?
Ako dotknutá osoba si môžete svoje práva kedykoľvek uplatniť v našej Spoločnosti
nasledujúcimi spôsobmi:





osobne, v sídle našej Spoločnosti uvedenom v úvode tohto Oznámenia;
písomne, zaslaním predmetnej žiadosti na adresu našej Spoločnosti uvedenú v úvode
tohto Oznámenia; alebo
elektronicky – e-mailom, zaslaním predmetnej žiadosti na e-mailovú
adresu zodpovednej osoby dpo@seas.sk;
prípadne použiť jednotný formulár na adrese: www.seas.sk/gdpr.

