Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Vyznačením súhlasu vo formulári registrácia do súťaže udeľujem spoločnosti Slovenské elektrárne, a.
s., so sídlom: Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, zápis: Obchodný register Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B, www.seas.sk/kontakt, dpo@seas.sk (ďalej len
„Spoločnosť“) ako prevádzkovateľovi súhlas (ako právny základ spracúvania), aby Spoločnosť
spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, názov a adresa školy, názov zamestnania,
názov projektu a jeho špecifikácia, moja podobizeň zachytená na fotografii, obrazový záznam alebo
zvukovo obrazový záznam podobizne a zvukový záznam hlasu a zverejnila ich na webovej stránke
www.misiamars.sk, v printových médiách Spoločnosti a na profiloch Spoločnosti na sociálnych sieťach
za účelom aktivít spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR), konkrétne podpory záujmu študentov
o vedu, techniku, výskum a vzdelávanie a prípravu a realizáciu vedecko-technických výskumných
projektov, a to po dobu 10 rokov odo dňa jeho udelenia; následne dôjde k ich skartácii alebo vymazaniu.
Som si vedomý/á toho, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať (oznámením jeho odvolania na emailovú adresu sutaz@seas.sk. Odvolanie súhlasu neovplyvní spracúvanie osobných údajov vykonané
na základe tohto súhlasu do momentu jeho odvolania.
Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov na základe tohto súhlasu
Uvedené osobné údaje Spoločnosť získava výlučne priamo od dotknutej osoby (t. j. od Vás).
V rámci uvedených činností Vaše osobné údaje poskytujeme verejnosti a prevádzkovateľom
sociálnych sietí s cieľom ich zverejnenia na profiloch Spoločnosti.
Vaše práva a nároky súvisiace s týmto spracúvaním osobných údajov
Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva ohľadom osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú:


právo odvolať svoj súhlas (spôsob a účinky odvolania sú uvedené v texte súhlasu)



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 požadovať prenos osobných údajov (t. j. ich poskytnutie v prenosnej podobe a
prípadne zaslanie priamo inému prevádzkovateľovi, ktorého dotknutá osoba určí, pokiaľ je
to technicky možné)

Bližšie informácie k rozsahu vyššie uvedených práv sú zverejnené na internetovej stránke
Spoločnosti na adrese www.seas.sk/gdpr. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné,
nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.
Pokyny pre uplatnenie práv dotknutej osoby voči našej Spoločnosti
Ako dotknutá osoba si môžete svoje práva kedykoľvek uplatniť voči našej Spoločnosti
nasledujúcimi spôsobmi:


osobne, v sídle našej Spoločnosti uvedenom v úvode tohto tlačiva



písomne, zaslaním predmetnej žiadosti na adresu našej Spoločnosti uvedenú v úvode tohto
tlačiva



elektronicky – e-mailom, zaslaním predmetnej žiadosti na e-mailovú adresu zodpovednej
osoby dpo@seas.sk

Pre uľahčenie uplatňovania týchto práv môžete využiť jednotný formulár s doplňujúcimi pokynmi
pre jeho správne vyplnenie, ktorý je zverejnený a k dispozícii na stiahnutie na internetovej
stránke Spoločnosti na adrese www.seas.sk/gdpr. Jeho použitie môže výrazne skrátiť čas
potrebný na vybavenie takejto žiadosti na strane našej Spoločnosti.
Možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR
Popri vyššie uvedených právach, ktoré by ste si mohli uplatniť voči Spoločnosti, máte ako
dotknutá osoba právo podať sťažnosť ohľadom spracúvania a ochrany osobných údajov našou
Spoločnosťou aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Aktuálne kontaktné údaje
tohto úradu a ďalšie pokyny pre podanie takejto žiadosti sú zverejnené na internetovej stránke
úradu na adrese www.dataprotection.gov.sk.
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