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I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Fotografie a Videozáznamy 
 
 
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 
Názov prevádzkovateľa SEBA, Senator Banquets, s.r.o. 
Identifikačné číslo organizácie 
(IČO) 

35715782 

Obec a PSČ    Bratislava 84452 
Ulica a číslo Saratovská 2/A 
Štát    Slovenská republika 
Právna forma   Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. Jozef Baránek - konateľ 
Oľga Baránková - konateľ 
Pavol Baránek - konateľ 
 

Zástupca prevádzkovateľa ak 
bol vymenovaný a jeho IČO, 
sídlo a štatutárny orgán 

 

Zodpovedná osoba (meno)  
Zodpovedná osoba (email )  
Zodpovedná osoba (telefón)  
 
 
III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Účel spracúvania osobných 
údajov 

Databáza fotografií zamestnancov a fotografie zo 
spoločenských akcií 

Právny základ spracúvania 
osobných údajov   

a) Súhlas 

 

Okruh dotknutých osôb    a) Klienti 

b) Hostia 

c) Zamestnanci 

d) Brigádnici 

Zoznam osobných údajov 
(alebo rozsah)    

meno, priezvisko, titul, pracovné zaradenie, fotografia, 
videozáznam 

 
 
IV. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
TRETIE STRANY  Právny základ 
Súd, orgány činné v trestnom konaní Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový 

poriadok  Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný 
zákon v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 



 
 

PRÍJEMCOVIA Právny základ 

Websupport s.r.o., Karadžičova 12, SK - 821 
08 Bratislava, IČO: 36421928 

Zmluva 

Blancor, s.r.o., Staré Grunty 3643/326A, SK - 
841 04 Bratislava, IČO: 50473549 

Zmluva 

SPROSTREDKOVATELIA Právny základ 
 Zmluva o spracovaní osobných údajov 
ZVEREJŇOVANIE  
na webovej stránke spoločnosti súhlas 
v priestoroch prevádzkovateľa súhlas 
na facebooku súhlas 
na instagrame súhlas 
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV Právny základ 
 
 
V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Fotografie počas trvania súhlasu 
 
 
VI. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: 
 
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom 
Právo na opravu osobných údajov 
Právo na vymazanie osobných údajov 
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 
Právo na prenos svojich osobných údajov 
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR  
 
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá 
osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. 
Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej 
žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne 
poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba 
preukázala svoju totožnosť. 

 
 


