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Filmový festival AGROFILM 

Pravidlá ochrany osobných údajov 
 

I. 

Úvodné ustanovenia 

 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky (ďalej len „NPPC“ 

alebo „prevádzkovateľ“) je organizátorom festivalu AGROFILM, ktorý je  medzinárodným festivalom 

filmov, videoprogramov a mediálnych kampaní (ďalej len „filmov“) s prioritnou tematikou 

poľnohospodárstva a rozvoja vidieka (ďalej tiež ako „festival AGROFILM“). Cieľom festivalu je 

audiovizuálnou formou oboznamovať širokú odbornú aj laickú verejnosť s najnovšími poznatkami vedy, 

výskumu, vývoja a praxe v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva, výživy obyvateľstva, 

problematiky vidieka a života jeho obyvateľstva, ochrany prírodných zdrojov a biohospodárstva a 

zvyšovania kvality života ľudí. Festival AGROFILM má za cieľ diskutovať a prezentovať “príklady dobrej 

praxe”, vytvárať priestor na diskusiu výskumníkov, odborníkov a širokej verejnosti. V rámci festivalu 

AGROFILM môžu byť filmy prihlásené do súťažného premietania a zúčastniť sa tak medzinárodnej 

súťaže AGROFILM pre daný ročník (ďalej len „súťaž filmov“). 

  

Vzhľadom na to, že pri organizovaní festivalu AGROFILM a súťaže filmov môže dochádzať k spracúvaniu 

osobných údajov fyzických osôb, ktorými sú predovšetkým prihlasovatelia súťažných filmov 

(producenti, majitelia, distribútori, autori a pod.), iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú uvedené 

v prihláške filmu (režiséri, kameramani a pod.), ambasádori festivalu, členovia medzinárodnej poroty, 

pozvaní účastníci festivalu, ako aj iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť v súvislosti 

s konaním festivalu AGROFILM spracúvané (ďalej len „dotknuté osoby“), NPPC dôsledne dbá na 

ochranu osobných údajov dotknutých osôb a osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s 

NARIADENÍM 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) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

 

II. 

Účely spracúvania osobných údajov a právne základy spracúvania 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pre dosiahnutie nižšie popísaných účelov a na základe nižšie 

uvedených právnych základov: 

1) Súťaž filmov  

Účelom spracúvania osobných údajov je organizovanie súťaže filmov, účasť a prihlasovanie 

filmov do súťaže filmov, zverejňovanie/premietanie súťažných filmov, výber víťazných filmov, 

evidencia a archivácia súťažných filmov, ich prihlasovateľov a iných fyzických osôb, ktorých 

osobné údaje sú uvedené v prihláške filmu.  

Dotknutými osobami sú predovšetkým prihlasovatelia súťažných filmov a iné fyzické osoby, 

ktorých osobné údaje sú uvedené v prihláške filmu.  
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Právnym základom spracúvania osobných údajov je  

- oprávnený záujem prevádzkovateľa na zabezpečení riadneho priebehu súťaže filmov, ako aj 

vedení účinnej komunikácie s prihlasovateľmi súťažných filmov a inými fyzickými osobami 

zúčastnenými na ich tvorbe, 

- plnenie súvisiacich zákonných povinností (napr. daňové povinnosti), 

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté najmä nasledovným príjemcom: mediálni 

a iní zmluvní partneri festivalu AGROFILM, spolupracovníci, spoluorganizátori, sponzori, 

partnerské univerzity festivalu, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných 

technológií prevádzkovateľa, poradenské spoločnosti, orgány verejnej moci. 

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácie. Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane 

profilovania. 

 

2) Zmluvné vzťahy  

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatváranie a plnenie predmetu zmluvy, ktorej 

zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako aj plnenie iných zmlúv/dohôd uzatváraných 

s prevádzkovateľom v súvislosti s organizovaním festivalu AGROFILM. 

Dotknutými osobami sú predovšetkým členovia medzinárodnej poroty a ambasádori festivalu 

AGROFILM, s ktorými prevádzkovateľ vstupuje do zmluvného vzťahu. Dotknutými osobami sú 

tiež osoby oprávnené konať v mene/za zmluvné strany (napr. členovia štatutárnych orgánov 

sponzorov/partnerov festivalu, ich splnomocnení zástupcovia, poverené osoby a pod.) s ktorými 

prevádzkovateľ uzavrel zmluvu (napr. sponzorské zmluvy, zmluvy o spolupráci a pod.). 

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je  

- plnenie predmetu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a vykonávanie 

opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (napr. v prípade 

zmlúv s členmi medzinárodnej poroty a ambasádormi festivalu), 

- oprávnený záujem prevádzkovateľa na zabezpečení riadneho priebehu festivalu AGROFILM, 

ako aj vedení účinnej komunikácie s osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán 

(napr. s členmi štatutárnych orgánov sponzorov/partnerov festivalu, ich splnomocnenými 

zástupcami a poverenými osobami),  

- plnenie zákonných povinností súvisiacich s uzatvorenými zmluvnými vzťahmi (napr. daňové 

povinnosti). 

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby, ktorá je zmluvnou stranou je zmluvnou 

požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia nemôže dôjsť k vzniku príslušného zmluvného vzťahu 

a plneniu nadväzujúcich zákonných povinností.  

 

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté najmä nasledovným príjemcom: subjekty 

zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií prevádzkovateľa, spoločnosti 

poskytujúce prevádzkovateľovi právne, účtovné a daňové poradenstvo, orgány verejnej moci 

(napr. orgány finančnej správy), Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne. 
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Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie 

vrátane profilovania. 

 

 

3) Propagácia festivalu AGROFILM 

Účelom spracúvania osobných údajov je propagácia festivalu AGROFILM a to najmä, avšak 

nielen: 

 zasielanie pozvánok na festival AGROFILM najmä stálym partnerom, vybraným hosťom 

a sponzorom a bývalým účastníkom festivalu 

 propagácia festivalu AGROFILM a súťažných filmov na webovej a facebookovej stránke 

festivalu, v rámci mediálneho priestoru festivalu v televízii, v rozhlase, v printových 

médiách, ako aj na webových portáloch partnerov festivalu. 

 

Právnym základom spracúvania sú/je 

- oprávnené záujmy prevádzkovateľa na informovaní stálych partnerov /hostí /sponzorov/ 

bývalých účastníkov festivalu o festivale AGROFILM formou zasielania pozvánok na festival, 

- súhlas dotknutej osoby (napr. prihlasovateľov víťazných filmov a ich tvorcov, ambasádorov 

festivalu, členov medzinárodnej poroty) so zverejnením osobných údajov v súvislosti s 

propagáciou festivalu AGROFILM na webovej a facebookovej stránke festivalu, v rámci 

mediálneho priestoru festivalu v televízii, v rozhlase, v printových médiách, ako aj na 

webových portáloch partnerov festivalu. 

 

Ak je právnym základom spracúvania slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných 

údajov, udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať; poskytnutie osobných 

údajov je dobrovoľné; lehota uchovávania osobných údajov dotknutých osôb je uvedená v 

udelenom súhlase. 

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: reklamné 

a marketingové agentúry, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií 

prevádzkovateľa, kuriérske a doručovateľské spoločnosti. 

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácie, avšak v prípade fotografií a videozáznamov zachytávajúcich podobizeň dotknutej 

osoby na kontách sociálnych sietí (Facebook, Instagram) prevádzkovateľa sa uskutočňuje prenos 

do USA (spoločnosť Facebook, spoločnosť Microsoft Corporation). Prevádzkovateľ tiež 

nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.  

III. 

Doba uchovávania osobných údajov 

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu 

a účelu ich spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje: 

- po dobu vyžadovanú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak spracúva osobné 

údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;      
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- po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, resp. trvania predzmluvných vzťahov, 

ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy; 

- po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý prevádzkovateľ sleduje, ak je spracúvanie osobných 

údajov na tento účel nevyhnutné; 

- po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na 

základe súhlasu. 

 

Po uplynutí vyššie uvedenej doby uchovávanie je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje 

dotknutej osoby len na tzv. privilegované účely, ktoré Nariadenie GDPR automaticky považuje za 

zlučiteľné s pôvodnými účelmi. Ide o účely archivácie vo verejnom záujme, účely vedeckého alebo 

historického výskumu a štatistické účely. 

 

IV. 

Práva dotknutých osôb 

 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej 

týkajú. Dotknutá osoba má tiež právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných 

údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na ich prenosnosť. Dotknutá 

osoba má tiež právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť 

dozornému orgánu. 

1. Právo na prístup (článok 15 Nariadenia GDPR) 

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné 

údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba má zároveň 

právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z článku 15 

Nariadenia GDPR, a to najmä účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, dobu 

uchovávania osobných údajov atď. 

2. Právo na opravu (článok 16 Nariadenia GDPR) 

Dotknutá osoba má právo žiadať o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a má právo 

na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového 

vyhlásenia. 

3. Právo na vymazanie - právo na “zabudnutie“ (článok 17 Nariadenia GDPR) 

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné 

údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z dôvodov článku 17 Nariadenia GDPR. Dôvodom 

výmazu môže byť napríklad, ak dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním, ak osobné údaje už nie 

sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo ak dotknutá osoba namieta voči 

spracúvaniu, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a podobne. 

4. Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia GDPR) 

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak 

nastane niektorý z prípadov uvedených v článku 18 Nariadenia GDPR. K obmedzenie dôjde napríklad 

ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho 
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prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov) alebo ak spracúvanie je protizákonné a dotknutá 

osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia. 

5. Právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia GDPR) 

Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a právnym základom 

spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy, má dotknutá osoba 

právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, 

bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu 

prevádzkovateľovi. V prípade záujmu dotknutej osoby a pokiaľ to je technicky možné, prevádzkovateľ 

prenesie príslušné osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi. 

6. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie (článok 21 a 22 

Nariadenia GDPR) 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti 

spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov, 

ktoré sleduje prevádzkovateľ, vrátane namietania proti na to nadväzujúcemu prípadnému 

profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné 

oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej 

osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

Ak sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má 

právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto 

marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak 

dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také 

účely nesmú spracúvať. 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie prevádzkovateľa, ktoré je 

založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, 

ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.  

7. Právo podať sťažnosť (článok 77 Nariadenia GDPR) 

Ak má dotknutá osoba podozrenie, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozpore s Nariadením 

GDPR alebo nezákonne, je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre územie Slovenskej 

republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 07 

Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: 

statny.dozor@pdp.gov.sk. 

8. Právo odvolať súhlas  (článok 7 ods. 3 Nariadenia GDPR) 

Za príslušným účelom spracúvania osobných údajov vyžaduje prevádzkovateľ od dotknutej osoby 

súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, ktorý je jasným prejavom vôle a je slobodným, 

konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov, 

ktoré sa jej týkajú. V prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných 

údajov na konkrétny účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Takéto odvolanie súhlasu nebude 

mať vplyv na zákonnosť vykonaného 
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V prípade, ak chce dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť: 

- elektronicky na e-mailovej adrese: agrofilm@nppc.sk 

- telefonicky na telefónnom čísle: +421 37 65 46 126, +421 37 65 46 223 

- poštou zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 

adresovanej zodpovednej osobe JUDr. Sylvia Cabadajová 

- osobne v sídle prevádzkovateľa. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, a to predovšetkým 

z dôvodu zmeny príslušnej legislatívy. Prevádzkovateľ prípadnou zmenou týchto Pravidiel ochrany 

osobných údajov neobmedzí práva a slobody dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z Nariadenia GDPR a 

súvisiacej legislatívy.  


