
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov

Pri  spracúvaní  Vašich  osobných  údajov  postupujeme  v súlade  s platnými  právnymi
predpismi. V súvislosti s novým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES Vám poskytujeme bližšie informácie
o  spracúvania  Vašich  osobných  údajov,  a  to  napríklad  na  aké  účely  spracúvame Vaše
osobné údaje, po akú dobu ich uchovávame, komu ich poskytujeme, aké sú Vaše práva,
ako aj  informácie o tom, ako nás,  v prípade potreby v súvislosti  so spracovaním Vašich
osobných údajov, môžete kontaktovať. 

Oboznámte sa, prosím, s nižšie uvedenými informáciami.

Na začiatok si dovolíme vysvetliť niektoré pojmy:

GDPR
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických
osôb  pri  spracúvaní  osobných  údajov  a  o  voľnom  pohybe  takýchto  údajov,  ktorým  sa
zrušuje smernica 95/46/ES;

Osobné údaje 
Akékoľvek  informácie  týkajúce  sa  identifikovanej  alebo  identifikovateľnej  fyzickej  osoby;
identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo,
najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo
odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú,
mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Dotknutá osoba
Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Pre účely tejto informácie sa dotknutou
osobou  rozumie osoba,  ktorej  spoločnosť  Pre  gurmánov  s.r.o,  oskytuje  služby  vo forme
kurzov či už pre profesionálov alebo amatérov, festivalov a pod.

Operácia alebo súbor operácií 
s  osobnými  údajmi  alebo  súbormi  osobných  údajov  môže  byť  napríklad  ich  získavanie,
zaznamenávanie,  usporadúvanie,  štruktúrovanie,  uchovávanie,  prepracúvanie  alebo
zmena,  vyhľadávanie,  prehliadanie,  využívanie,  poskytovanie  prenosom,  šírením  alebo
poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie
alebo  likvidácia,  bez  ohľadu  na  to,  či  sa  vykonávajú  automatizovanými  alebo
neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľ
Je  v našom  prípade  právnická  osoba,  ktorá  sama  určí  účely  a  prostriedky  spracúvania
osobných údajov;

Sprostredkovateľ 
Fyzická  alebo  právnická  osoba,  orgán  verejnej  moci,  agentúra  alebo  iný  subjekt,  ktorý
spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

Príjemca
Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa
osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou;
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Fyzická  alebo  právnická  osoba,  orgán  verejnej  moci,  agentúra  alebo  iný  subjekt  než
dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho
poverenia  prevádzkovateľa  alebo  sprostredkovateľa  poverené  spracúvaním  osobných
údajov.

Prevádzkovateľ:  Pre  gurmánov,  s.  r.  o.,  sídlo  spoločnosti:  Šalviová  19  
Bernolákovo 900 27,  IČO: 47 859 351,  sídlo kancelárie:  Letná 1, 831 03 Bratislava,  tel.:
+421 244 453 003, 

Otázky  a podnety  k spracúvaniu  osobných  údajov  môžete  zasielať  na:
www.pregurmanov.sk,  prípadne  na  adresu  kancelárie  spoločnosti:  Letná  1,  831  03
Bratislava.  Tieto  adresy  sú  k dispozícii  pre  dotknuté  osoby,  ktoré  sa  zúčastnili  alebo
zúčastnia  všetkých  typov  podujatí  organizovaných  našou  spoločnosťou  (napr.  Školy
varenia,  Thuries  academy,  Gurmán  Fest  ,  Zimný  festival  jedla,  Gastronomy  Slovakia
a pod.).

Účel spracúvania osobných údajov: 
Vaše  osobné  údaje  spracúvame  za  účelom  zasielanie  informácií  a pozvánok  na  akcie,
ktorých  ste  sa  už  zúčastnili  a prejavili  o ne  záujem  ,  za  účelom  predaja  darčekových
poukážok, predaja publikácií. 
Na podujatiach organizovaných našou spoločnosťou : Gurmán Fest, Zimný festival jedla,
Gastronomy  Slovakia  ,  Thuries  Academy  a Škola  varenia  budú  organizátorom
vyhotovované obrazové a zvukové záznamy , ktoré budú použité na prezentáciu podujatia.
Zapojením  sa  do  týchto  podujatí  /  kúpa  vstupenky,  Gurmán  Card  ,  Kurzu  varenia  či
Darčekového poukazu na Školu varenia alebo špeciálnej Tomboly na týchto podujatiach /
dávam súhlas  na  spracovanie  mojich osobných  údajov  ako dotknutej  osoby  v rozsahu  :
meno ,priezvisko , email . 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 
- ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré 
konkrétne účely v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR;
- ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, vrátane 
predzmluvných vzťahov, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR; (napr. predaj darčekových 
poukážok, či publikácií)
- ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje 
Prevádzkovateľ v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: 
Cieľom našej spoločnosti je, okrem iného, hlavne organizácia podujatí v oblasti gastronómie
.
Keď ste sa stali členom Gurmán klubu, zúčastnili ste sa Gurmán Festu, Zimného festivalu
jedla, kurzu varenia apod. môžete predpokladať, že Vás naša spoločnosť bude kontaktovať
s ponukou a informáciami o podobných akciách. Ide teda o súčasť podnikateľských aktivít
našej spoločnosti, bez ktorých nemôže podnikať.

Kategórie príjemcov osobných údajov: 
V prípade zákonných dopytov sú príjemcami orgány verejnej moci.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje: 5 rokov od ich poskytnutia.

Práva dotknutej osoby
Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, 
ktorá má podľa Kapitoly III. GDPR najmä:
- právo na prístup k osobným údajom, 
- právo na opravu, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných 
údajov, 
- právo na prenosnosť údajov, 

http://www.pregurmanov.sk/


- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, 
aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom 
spracúvaní (vrátane profilovania),
- právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
- právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak sú Vaše osobné 
údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 
Uvedených práv sa ako dotknutá osoba môžete domáhať za podmienok ustanovených 
GDPR. Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.
Prevádzkovateľ oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vyhovie do maximálnej jemu 
umožňujúcej technickej miery.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín: Nevykonáva sa


