Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre žiadateľov
V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 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) (ďalej len „nariadenie GDPR“) si Vás
dovoľujeme informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje
ako uchádzačov o poskytnutie podpory z Literárneho fondu spracúvame na základe
Vášho udeleného súhlasu s takýmto spracúvaním. Pri spracúvaní Vašich osobných
údajov ste tzv. dotknutou osobou, tzn. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dbáme na
dodržiavanie ochrany Vášho súkromia, osobné údaje spracúvame s náležitou
starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami, ktoré nám vyplývajú z príslušných
právnych predpisov. Prístup ku Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby
poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú
na základe pokynov prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ
Podľa platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov je
prevádzkovateľom Literárny fond, verejnoprávna kultúrna inštitúcia, IČO: 00225681,
so sídlom Grösslingová 55, 815 40 Bratislava
Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa:
MALICH advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Kontakt: akmalich@akmalich.sk
Účel spracúvania Vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom spracovania a vybavenia žiadosti o
poskytnutie príspevkov z Literárneho fondu (ide o poskytnutie príspevkov príjemcov
autorských odmien a odmien výkonných/reprodukčných umelcov fondu, príspevkov
za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel, príspevkov
používateľov diel a pod.).
Kategórie spracúvaných osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, titul, priezvisko, adresa
trvalého pobytu, e-mailová adresa, dátum narodenia, pracovisko, telefonický kontakt.
Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho písomného súhlasu podľa čl. 6
ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.
Prenos osobných údajov mimo Európskej únie
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa
neuskutočňuje.
Automatizované rozhodovanie o Vašich osobných údajoch
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie
vrátane profilovania.

Doba spracúvania a uchovávania osobných údajov
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré budeme spracúvať sa vzťahuje zákon č.
395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v spojení s Internou smernicou
Literárneho fondu č. 1/2016 zo dňa 21.04.2016 o registratúrnom poriadku
a registratúrnom pláne. Osobné údaje v závislosti od kategórie spracúvaných
osobných údajov budeme spracúvať:
1. osobné údaje poskytnuté v súvislosti s tvorivou objednávkou a tvorivým
študijným štipendiom, po dobu 5 rokov,
2. osobné údaje poskytnuté v súvislosti so žiadosťou o tvorivé štipendium,
príspevkami za kritické hodnotenie tvorby, po dobu 20 rokov,
3. osobné údaje poskytnuté v súvislosti so žiadosťou o príspevky za prednášky
a besedy, odmeny pri životných jubileách, príspevky na tvorivú cestu, sociálne
podpory, po dobu 3 rokov,
4. osobné údaje poskytnuté v súvislosti so žiadosťou príspevok na tvorivý pobyt
v domovoch, príspevok na liečebný pobyt v zariadeniach Literárneho fondu
a na liečenie v zdravotných zariadeniach po dobu 2 rokov
Ako dotknutá osoba máte nižšie uvedené práva:
Právo na informovanie
V prípadoch kedy spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo na informovanie
ohľadom účelov spracúvania osobných údajov, o kategóriách spracúvaných
osobných údajov, o príjemcoch týchto osobných údajov, o dobe uchovávania
osobných údajov, o Vašich právach ako dotknutej osoby, o pôvode osobných údajov
ako aj o automatizovanom rozhodovaní.
Právo odvolať súhlas
V prípadoch kedy spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte
právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky
prostredníctvom našej e-mailovej adresy, písomne oznámením o odvolaní súhlasu
alebo osobne v sídle prevádzkovateľa.
Právo na prístup k osobným údajom
Ako dotknutá osoba máte právo na poskytovanie kópií osobných údajov, ktoré o Vás
máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, akým spôsobom používame Vaše
osobné údaje. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté v písomnej listinnej forme
za predpokladu, že nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie
takýchto informácií požiadali elektronickou formou, poskytneme Vám tieto informácie
elektronicky.
Právo na opravu
Literárny fond prijíma primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil
presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás uchovávame. V prípade, ak si
myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne,
máte právo, aby sme tieto informácie upravili, doplnili alebo aktualizovali.
Právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie)
Máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov v prípade, ak osobné
údaje, ktoré sme získali už viac nie sú potrebné pre plnenie účelu, na ktorý sme ich

od Vás získali. Toto právo však nie je absolútne a je ho potrebné posúdiť z pohľadu
relevantných okolností. V prípadoch, kedy máme právne a regulačné povinnosti
uchovávať aj naďalej osobné údaje, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený od nás požadovať, aby sme prestali používať
Vaše osobné údaje, napríklad v prípadoch, kedy si myslíte, že spracúvané osobné
údaje môže byť nesprávne, nepresné alebo ich už nepotrebujeme ďalej spracúvať.
Právo na prenosnosť osobných údajov
Máte právo požadovať prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na inú
tretiu stranu podľa Vášho výberu . Toto právo platí iba pre tie osobné údaje, ktoré
sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo
zmluvných strán.
Právo namietať
Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov. V prípade, ak si myslíte, že
nemáme oprávnený dôvod na spracúvanie osobných údajov a Vy podáte voči tomu
námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať okrem prípadu, ak pre
spracúvanie vzniknú závažné dôvod hodné ochrany, ktoré budú prevažovať nad
Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak spracúvanie slúži uplatneniu,
výkonu alebo obhájeniu právnych nárokov.
Právo podať sťažnosť
V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv týkajúcich sa ochrany
osobných údajov, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27, tel. číslo: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
https://dataprotection.gov.sk.
V Bratislave dňa 06.08.2018

