INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATÍ PCA SLOVAKIA
podľa čl. 13-14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR”)
Táto informácia o spracúvaní osobných údajov je určená fyzickým osobám, ktoré sa zúčastňujú
podujatí organizovaných spoločnosťou PCA Slovakia, s.r.o. – účastníci podujatia a osoby ich
sprevádzajúce (tzv. dotknuté osoby).
I.

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje spracúva PCA Slovakia, s.r.o., IČO: 36 256 013, so sídlom Automobilová ulica 1, 917
01 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 14325/T (ďalej
len „prevádzkovateľ“ alebo „PCA Slovakia“ alebo „my“).
Kontakt: PCA Slovakia, s.r.o.
Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava
e-mail:mediatrnava@mpsa.com ; tel: 033/ 54 83 208
II.

ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A SPÔSOB SPRACÚVANIA

PCA Slovakia z času na čas organizuje pre existujúcich obchodných partnerov PCA Slovakia, ako aj pre
verejnosť, podujatia, ktorých cieľom je propagácia produktov a služieb PCA Slovakia a skupiny PSA
Groupe, budovanie značky PSA a udržiavanie a budovanie dlhodobých obchodných vzťahov.
V súvislosti s účasťou na podujatiach dochádza k spracúvaniu osobných údajov účastníkov (identifikačné
a kontaktné údaje, obrazové/zvukovo-obrazové záznamy – t.j. fotografie / videá).
• ÚČASŤ NA PODUJATÍ
Účasť na niektorých podujatiach organizovaných spoločnosťou PCA Slovakia, je možná len na základe
prihlášky. V prípade, ak ste sa prihlásili na takéto podujatie, resp. sa ho zúčastníte, spracúvame Vaše
osobné údaje (identifikačné a kontaktné údaje) za účelom zabezpečenia Vašej účasti a organizácie
podujatia (napr. registrácia, zoznam účastníkov, menovka, a pod.) a následnej evidencie už
uskutočnených podujatí. Právnym základom takého spracúvania je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1
písm. f) GDPR) spočívajúci vo vykonávaní marketingových aktivít za účelom podpory podnikateľskej
činnosti PCA Slovakia a skupiny PSA Groupe. Osobné údaje získavame priamo od Vás, od spoločnosti,
ktorú reprezentujete alebo osoby, ktorá Vás prihlásila. Spracúvanie Vašich osobných údajov je
nevyhnutné na evidenciu účastníkov podujatia a ich neposkytnutie môže mať za následok nemožnosť
účasti na podujatí. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek namietať z
dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie. V takom prípade budú Vaše osobné údaje vymazané, ak
nemáme presvedčivý legitímny dôvod na ich spracúvanie. Informáciu o Vašej účasti na našom podujatí
môžeme použiť tiež na účel toho, aby sme Vás mohli pozvať na ďalšie naše podujatia. Ak nebudete mať
záujem o zasielanie takýchto ďalších pozvánok, môžete nám to kedykoľvek oznámiť. Vaše osobné údaje
budeme spracúvať po dobu prípravy a trvania podujatia a po jeho skončení podľa lehôt uvedených v
registratúrnom pláne PCA Slovakia. V prípade účasti na podujatí dostupnom pre širokú verejnosť, napr.
deň otvorených dverí, atď., sa identifikačné ani kontaktné údaje účastníkov nespracúvajú. Po dosiahnutí
účelu budú osobné údaje uchovávané len na účely plnenia povinností podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o
archívoch a registratúrach za prijatia primeraných záruk pre Vaše práva ako dotknutej osoby.
• FOTOGRAFIE A VIDEÁ Z PODUJATÍ
Na podujatiach môžu byť vyhotovované obrazové/zvukovo-obrazové záznamy označeným
fotografom/kameramanom. Takéto záznamy môžeme ďalej použiť na účel evidencie uskutočnených

podujatí na právnom základe nášho oprávneného záujmu zaznamenávať históriu spoločnosti PCA
Slovakia a na marketingové účely (prezentácia našej činnosti) na právnom základe nášho oprávneného
záujmu (viď nižšie) alebo Vami udeleného súhlasu (ak ho udelíte - viď nižšie), konkrétne môžeme použiť
fotografie:
- na webovom sídle spoločnosti www.psa-slovakia.sk;
- na stránkach Facebook, atď.
- v časopise PCA Slovakia, Noviny pre Vás, distribuovanom našim zamestnancom;
- brožúry týkajúce sa zamestnaneckých benefitov poskytovaných našou spoločnosťou,
- plagáty vyvesené v areáli závodu PCA Slovakia.
Pokiaľ sa zúčastníte podujatia (ako prihlásený/pozvaný účastník, verejnosť alebo sprevádzajúca osoba
účastníka podujatia), môžete byť nevedome zachytený na obrazových/zvukovo-obrazových záznamoch z
priebehu podujatia vyhotovených označeným fotografom/kameramanom. Tieto záznamy môžeme
použiť na vyššie uvedené marketingové účely. Právnym základom spracúvania osobných údajov je náš
oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci vo vykonávaní marketingových aktivít za
účelom podpory podnikateľskej činnosti PCA Slovakia a skupiny PSA Groupe (propagácia produktov a
služieb PCA Slovakia, budovanie značky PSA udržiavanie a budovanie vzťahov). V prípade, ak si neprajete
byť zachytený na obrazových/zvukovo-obrazových záznamoch, vyhnite sa prosím snímanému priestoru
alebo dajte vedieť označenému fotografovi/kameramanovi. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov
máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie. V takom prípade bude
záznam vymazaný alebo Vaša podobizeň anonymizovaná, ak nemáme presvedčivý legitímny dôvod na
spracúvanie.
V prípade, ak vedome a dobrovoľne dovolíte označenému fotografovi/kameramanovi vyhotoviť
obrazový/zvukovo-obrazový záznam Vašej osoby zachytávajúci Vašu podobizeň, udeľujete nám tým
súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na vyššie uvedené marketingové účely. Udelenie súhlasu
je dobrovoľné a jeho neudelenie alebo odvolanie nemá pre Vás žiadne negatívne dôsledky. Súhlas máte
právo kedykoľvek odvolať písomne, e-mailom na vyššie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred týmto
odvolaním.
Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania účelu, t.j. vykonávanie činnosti, v rámci ktorej sa
vykonáva marketing, s prihliadnutím na lehoty uvedené v registratúrnom pláne vymedzené
spoločnosťou PCA Slovakia v súlade s princípom minimalizácie uchovávania najdlhšie 25 rokov; resp. do
uplatnenia Vašej námietky / odvolania Vášho súhlasu. Po dosiahnutí účelu budú osobné údaje
uchovávané len na účely plnenia povinností podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
za prijatia primeraných záruk pre Vaše práva ako dotknutej osoby.
III.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje zdieľame s osobami, ktoré pre nás poskytujú služby a podporu organizácie a
prezentácie
podujatia
(sprostredkovatelia
a
nezávislí
poskytovatelia
služieb),
napr.
fotografi/kameramani, marketingové a eventové agentúry. Osobné údaje poskytujeme v rozsahu
nevyhnutne potrebnom pre konkrétneho príjemcu. Prístup k údajom môže mať poskytovateľ IT
servisných služieb.
Obrazové/zvukovo-obrazové záznamy z podujatia môžu byť umiestnené na intranete skupiny PSA
Groupe využívanom a prístupnom spoločnostiam zo skupiny PSA Groupe; právnym základom takéhoto
zdieľania záznamov s inými spoločnosťami patriacimi do skupiny PSA Groupe je oprávnený záujem PCA
Slovakia a skupiny PSA Groupe (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci v zdieľaní osobných údajov
týkajúcich sa klientov na vnútorné administratívne účely.
Osobné údaje neposkytujeme nijakým médiám, s výnimkou Novín pre Vás, určeného zamestnancom
PCA Slovakia.

IV.

PRENOS MIMO EÚ/EHP

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.
V.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.
VI.

VAŠE PRÁVA

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte nasledovné práva, ktoré u nás môžete uplatniť
písomne alebo e-mailom na vyššie uvedené kontaktné údaje:
 Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas
kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným elektronicky alebo
písomne na adresu spoločnosti PCA Slovakia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali;
 Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených
záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte
námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať;
 Právo požadovať prístup k osobným údajom
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o
tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v
písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto
informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude
technicky možné;
 Právo na opravu osobných údajov
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o
Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo
neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo
doplnili;
 Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje,
ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo
je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité
právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť;
 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide
napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si
myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať;
 Právo na prenosnosť osobných údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú
tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od
Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov bolo v rozpore právnymi predpismi, máte právo
podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná
12,
820
07
Bratislava
(www.dataprotection.gov.sk).

Túto informáciu môžeme kedykoľvek upraviť. O zmenách budeme informovať na našej webovej
stránke, e-mailom alebo iným spôsobom.
Dátum poslednej aktualizácie: 11. septembra 2019.

