
Zásady ochrany osobných údajov 

Prevádzkovateľom webstránky regiontekov.info je: Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Tekov, Námestie hrdinov 1, 93401 Levice, IČO: 51019914, DIČ: 
2120586347, zastúpená RNDr. Jánom Krtíkom, štatutárom (ďalej len „Prevádzkovateľ“). 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov je nezisková organizácia, ktorá vznikla v 
roku 2017. Zakladateľmi sú mestá, obce a organizácie pôsobiace v oblasti na povodí 
Dolného Pohronia a na južných úbočiach Štiavnických vrchov a Ipeľskej 
pahorkatiny. Hlavným zámerom činnosti organizácie je podporiť rozvoj cestovného ruchu 
v Regióne Tekov  a rozvíjať túto oblasť v budúcnosti. OOCR Tekov je registrovaná v 
registri Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

1. Účely a právne základy na spracúvanie osobných údajov 

2. Informačné systémy a ich bezpečnosť  
Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť IS voči potenciálnemu úniku alebo zneužitiu v 
dôsledku hekerského útoku z vonkajšieho prostredia alebo možného rizikového konania 
zamestnanca spoločnosti,  a to prijatím a kontrolou opatrení, ktoré sú zdokumentované v 

Účel Právny základ Informačý 
systém

Vznik členstva, prihláška GDPR čl. 6, ods. 1 (c) Organizácia

Prezentácia služieb, činnosti a podujatí Členov 
verejnosti

GDPR čl. 6, ods. 1 (b) Členstvo

Oslovovanie potenciálnych členov GDPR čl. 6, ods. 1 (b) Akvizícia

Organizácia kultúrnych, gastronomických a iných 
podujatí

GDPR čl. 6, ods. 1 (b) 
GDPR čl. 6., ods. 1 (f)

Podujatia

Všeobecná prezentácia služieb, činnosti, podujatí a 
kontaktných údajov Prevádzkovateľa

GDPR čl. 6, ods. 1 (f) Web 
Sociálne siete

Poskytovanie informácií o činnosti OOCR Tekov 
štátnym orgánom a inštitúciám

GDPR čl. 6, ods. 1 (c) Organizácia

Príprava a zverejňovanie výročných správ/ zápisov z 
Valného zhromaždenia

GDPR čl. 6, ods. 1 (c) Organizácia

Turistická karta (spracúvame ako Sprostredkovateľ) GDPR čl. 6, ods. 1 (b) Turistická karta

Uzatváranie zmlúv s dodávateľmi GDPR čl. 6, ods. 1 (b) Dodávatelia

Nábor zamestnancov GDPR čl. 6, ods. 1 (a) Nábor 
zamestnancov

Prijímanie a odosielanie pošty GDPR čl. 6, ods. 1 (c) Registratúra a 
pošta
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Smernici o ochrane osobných údajov, ktorej súčasťou sú technicko-bezpečnostné a 
personálno-bezpečnostné opatrenia, vrátane Pokynov pre oprávnené osoby. 

3. Prenos tretím stranám 

Pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov a pri výkone jeho práv a povinností 
Prevádzkovateľa, dochádza ku prenosu osobných údajov dotknutých osôb. 

Prehľad Príjemcov:  
• Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
• Daňový úrad 
• Poštové inštitúcie 

V prípade uplatňovania svojich zákonných nárokov a práv môže Prevádzkovateľ preniesť 
OÚ Zamestnancov aj ku poskytovateľom služieb alebo inštitúciám ako:  
• Advokáti 
• Notári  
• Daňoví poradcovia  
• Banka 
• Súdy 
• Orgány činné v trestnom konaní 

Iné:  
• Orgány verejnej moci všeobecne 

4. Prehľad Sprostredkovateľov 

Pri výkone našej činnosti používame profesionálne služby vybraných dodávateľov pre 
oblasť účtovníctva, práva, marketingu, podpory cestovného ruchu, správy sociálnych sietí 
a správy webstránky. Naši dodávatelia boli poučení o vašich právach dotknutej osoby a 
ich povinostiach pri spracúvaní vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje zdieľame len v 
nevyhnutne nutnej miere a len v na území EÚ. 

Prevádzkovateľ zabezpečil bezpečnosť sprostredkovateľských operácií dôsledným 
výberom dodávateľských subjektov, overením ich spôsobilosti ako odbornej, tak aj v 
zmysle súladu so Zákonom 18/ 2018 o ochrane osobných údajov. Podmienky prenosu, 
rozsah a spôsob spracovateľských činností sú definované v Sprostredkovateľských 
zmluvách a Pokynoch pre Sprostredkovateľov. 

5. Prenos do zahraničia  

Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje zákazníkov do krajín mimo EÚ, a to predovšetkým 
v súvislosti s využívaním služieb Facebook a Google. So Sprostredkovateľmi pre účely 
prenosu mimo priestor EÚ a EHP uzavrel Sprostredkovateľské zmluvy, ako aj  Štandardné 
zmluvné doložky.  



6. Zodpovedná osoba  

Prevádzkovateľ menoval k 1. 7. 2021 zodpovednú osobu. Zodpovednou osobou je 
Dimensions Consulting Services s.r.o., so sídlom Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO 
47119144. 

7. Prehľad informačných systémov


IS Členstvo 

Osobné údaje, ktoré poskytnete ako záujemca o Členstvo v OOCR Tekov sú spracúvané na 
základe GDPR 6, ods.1, písm. c) GDPR čl. 6, ods. 1, písm. c) Spracúvanie nevyhnutné 
podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu 
kontaktné údaje a kontaktná osoba môžu byť uvádzané v propagačných materiáloch 
OOCR Tekov, na webstránke a pri propagácií regionálnych podujatí, tovarov a služieb na 
sociálnych sieťach. Vaše údaje sú po skončení platnosti vášho členstva archivované v 
zmysle zákonných lehôt.  

IS Organizácia 

Osobné údaje, ktoré poskytnete ako záujemca o Členstvo v OOCR Tekov sú spracúvané na 
základe GDPR čl. 6, ods. 1, písm. c)   Spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu 
alebo medzinárodnej zmluvy. V prípade schválenia vášho Členstva budú vaše osobné 
údaje uvedené v Zápisnici z predstavenstva a v registri MDaV SR. Zákon nám tiež ukladá 
povinnosť zverejňovať zápis z Valného zhromaždenia, a pri tejto činnosti tiež dochádza ku 
spracúvaniu vašich osobných údajov v nevyhutnom rozsahu. Vaše údaje sú po skončení 
platnosti vášho členstva archivované v zmysle zákonných lehôt.  

IS Akvizícia 

Príležitostne oslovujeme subjekty zo segmentov hotelových a rekreačných služieb, 
gastronómie, vinárstva, turizmu a iných, ktorí poskytujú služby pre návštevníkov regiónu.  
Máme ambíciu spájať všetkých poskytovateľov a poskytovať im služby pre efektívnejšiu 
činnosť. Preto aktívne ponúkame Členstvo v OOCR Tekov, pričom dochádza ku 
spracovateľskej činnosti na základe GDPR 6, ods. 1, písm. b) Spracúvanie nevyhnutné pre 
účely plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov. Pri tejto činnosti spracúvame verejne 
dostupné údaje ako vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónnečíslo, pozícia ktorú zastávate, 
názov a adresa inštitúcie, v ktorej pôsobite. Vaše údaje v prípade, že nedôjde ku 
spolupráci, vymažeme po 12 mesiacoch. 

IS Podujatia  

V prípade, že navštívite naše podujatie, tak vám zašleme o podujatí infomácie e-mailom, 
pričom budeme vaše údaje spracúvať na právnom základe GDPR 6, ods. 1, písm. b) 
Spracúvanie nevyhnutné pre účely plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov. Pri tejto 
činnosti spracúvame údaje ako vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Vaše údaje v 
prípade spracúvame počas lehôt stanovených zákonom, a to najmä Zákon č. 455/1991 Zb. 
- Zákon o živnostenskom podnikaní, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Zákon č. 
395/2002 o archívoch a registratúrach.  



Na podujatiach budeme zhotovovať aj fotografie, ktoré budú zverejnené na webstránke 
regiontekov.info a na našej Facebook-ovej stránke. Vaše údaje vymažeme po 5 rokoch, 
prípadne, ak si uplatníte svoje právo na výmaz, tak skôr. Fotografie budú zamerané na 
zachytenie atmosféry podujatia, nie konkrétnych osôb. Pri zhotovovaní fotografie dbáme 
na estetickú stránku, ako aj na pozitívny zážitok a dodržanie dobrých mravov a ochrany 
vašej dobrej povesti. 

IS Súťaž 

V prípade, že sa zapojíte do našich súťaží na sociálnych sieťach, budeme vaše údaje 
spracúvať na právnom základe GDPR 6, ods.1, písm. a) Spracúvanie na zákalde súhlasu. 
Pri tejto činnosti spracúvame údaje ako vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a / 
alebo fotografia. Vaše údaje spracúvame len počas trvania súťaže a následne, vo 
vymedzených prípadoch, aj počas lehôt stanovených zákonom, a to najmä Zákon č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve a Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach. 

IS Web 

Pri návšteve webstránky regiontekov.info môže dôjsť ku spracúvaniu vašich osobných 
údajov. Účelom spracovateľských činností môže byť:  
• Prezentácia služieb, tovarov a podujatí Členov: GDPR čl. 6, ods. 1, písm. c)  

Spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy 
(Zákon č. 91/2010 Z.z. - Zákon o podpore cestovného ruchu), a to po lehoty stanovené 
zákonom, a to po dobu trvania vášho Členstva 

• Poskytnutie informácií o činnosti OOCR Tekov: GDPR čl. 6, ods. 1, písm. c)  
Spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy 
(Zákon č. 91/2010 Z.z. - Zákon o podpore cestovného ruchu), a to po lehoty stanovené 
zákonom 

• Všeobecná prezentácia služieb, činnosti, podujatí a kontaktných údajov 
Prevádzkovateľa: GDPR čl. 6, ods. 1, písm. c)   Spracúvanie nevyhnutné podľa 
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy (Zákon č. 91/2010 Z.z. - Zákon o 
podpore cestovného ruchu), a to po lehoty stanovené zákonom 

• Pre účel štatistiky: GDPR čl. 6, ods. 1, písm. a) Spracúvanie na základe súhlasu. Váš 
súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Spracúvanie na účely štatistiky 
je anonymné, nedisponujeme technológiou, ktorá by odkryla identitu konkrétneho 
užívateľa. Štatistické údaje nám slúžia na lepšie porozumenie, čo z nášho obsahu vás 
zaujíma. Štatistiky sú nám dostupné pomocou služby Google Analytics a ukladajú sa na 
dobu 2 roky. Pri tejto činnosti dochádza - v prípade vášho súhlasu - v nevyhnutne nutnej 
miere ku prenosu osobných údajov do zahraničia, vrátane tretích krajín.  

• Pre účel kontaktu: GDPR čl. 6, ods. 1, písm. b) Spracúvanie nevyhnutné na účely plnenia 
zmluvy alebo predzmluvných vzťahov. Ak sa rozhodnete kontaktovať nás e-mailom 
alebo telefonicky, budeme spracúvať vaše údaje formou uloženia do elektronického 
dokumentu s kontaktmi po dobu 12 mesiacov.  

IS Sociálne siete 

V prípade, že sa rozhodnete stať sa našim fanúšikom na sociálnej sieti Facebook, budeme 
spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, prípadne prezývka, fotografia, 
ako aj iné údaje, ktoré ste sprístupnili pre verejnosť. Pri aktivitách na Facebook-u 
dochádza v nevyhnutne nutnej miere ku prenosu osobných údajov do zahraničia, vrátane 
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tretích krajín. Vaše osobné údaje budeme spracúvať len dovtedy, kým sa nerozhodnete 
sledovať našu Facebook-ovú stránky. 

IS Turistická karta  

V prípade, že sa rozhodnete zakúpiť Turistickú kartu od niektorého z našich zmluvných 
partnerov, budeme spracúvať štatistické údaje o vašej návšteve regiónu v rozsahu vek, 
miesto odkiaľ pochádzate, navštívené ubytovacie zariadenia, navštívné turistické atrakcie 
a počet prenocovaní. 

Vaše osobné úsaje spracúvame na základe GDPR čl. 6, ods. 1, písm. c)   Spracúvanie 
nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy (Zákon č. 91/2010 
Z.z. - Zákon o podpore cestovného ruchu), a to v anonymizovanej podobe.  

IS Registratúra a pošta 

Ako všetky právnicke osoby, aj OOCR Tekov je viazané legislatívou pri správe odoslaných 
a prijatých poštových zásielok. Vaše osobné údaje spracúvame na základe GDPR čl. 6, ods. 
1, písm. c)   Spracúvanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej 
zmluvy (Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach). Naši dodávatelia a tretie osoby 
boli poučení o vašich právach dotknutej osoby a ich povinostiach pri spracúvaní vašich 
osobných údajov. Vaše osobné údaje zdieľame len v nevyhnutne nutnej miere a len v na 
území EÚ. Vaše osobé údaje budeme spracúvať formou archivácie po dobu stanovenú 
platnou legislatívou.  

IS Nábor zamestnancov 

V prípade, že budeme obsadzovať pracovnú pozíciu v OOCR Tekov, tak pre účely 
výberového konania vás požiadame o súhlas so spracúvaním osobných údajov (GDPR čl. 
6, ods. 1, písm. a). Ten je dobrovoľný a kedykoľvek ho môžete odvolať. V prípade, že ho 
neodvoláte, tak vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 6 mesiacov. Naši 
dodávatelia a tretie osoby boli poučení o vašich právach dotknutej osoby a ich 
povinostiach pri spracúvaní vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje zdieľame len v 
nevyhnutne nutnej miere a len v na území EÚ. 

8. Aké práva máte nad svojimi údajmi 
Ako dotknutá osoba má právo, na základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), máte 
právo od prevádzkovateľa vyžadovať: 
• informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov 
• odpis svojich osobných údajov, aksú predmetom automatizovaného spracúvania (v 

rámci našich spracovateľských činností nedochádza ku automatizovanému 
spracúvaniu) 

• opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú 
predmetom spracúvania 

• prenos osobných údajov, ak prebieha automatizovanou formou (v rámci našich 
spracovateľských činností nedochádza ku automatizovanému spracúvaniu) 

• namietať profilovanie a automatizované spracúvanie (v rámci našich spracovateľských 
činností vo vzťahu ku Členom nedochádza ku profilovaniu ani automatizovanému 
spracúvaniu) 

• vymazanie a zabudnutie (nevzťahuje sa na spracovateľské činnosti a údaje vymedzené 
zákonnými lehotami na výmaz) 



Svoje práva môžete uplatniť elektronickou poštou na adresu na info@regiontekov.info alebo  
písomne na adrese sídla prevádzkovateľa: Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Tekov, Námestie hrdinov 1, 93401 Levice. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby 
budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich 
prijatia. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podať podnet na Úrad pre ochranu 
osobných údajov.  

9. Povinnosti dotknutej osoby 
• Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje. 
• Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to 

najneskôr do 15 dní odo dňa zmeny. 
• Dotknutá osoba prehlasuje, že je dosiahla vek najmenej 16 rokov 

10.Ako chránime vaše údaje 
Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť spracovateľských činností prijatím a kontrolou 
opatrení, ktoré sú zdokumentované v Smernici o ochrane osobných údajov, ktorej 
súčasťou sú technicko-bezpečnostné a personálno-bezpečnostné opatrenia, vrátane 
Pokynov pre oprávnené osoby.!

Prevádzkovateľ ďalej zaviazal zamestnancov a dodávateľov služieb (Sprostredkovateľov) 
mlčanlivosťou, dôsledne zvážil a vymenoval oprávnené osoby, ktorým vydal poučenie a 
pokyny o zásada spracúvania osobných údajov, oboznámil so zásadami ochrany osobných 
údajov Sprostredkovateľov, s ktorými podpísal Sprostredkovateľské zmluvy,  obmedzil 
prístupy ku osobným údajom,  prístup k  osobným údajom je obmedzený 
heslom, štandardne sú ICT siete Prevádzkovateľa chránené kombináciou technológií ako 
logovanie, antivírus, heslá, zálohovanie, firewall. 

V Leviciach dňa  25. 5. 2018       
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