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MOBIS CUP 2019 
Informácia o spracúvaní osobných údajov 

 

MOBIS CUP 2019 

Data protection notice 

 
Spoločnosť Mobis Slovakia s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“), týmto informuje návštevníkov 
(širokú verejnosť), účinkujúcich, zamestnancov o podujatí „MOBIS CUP 2019“ (ďalej len 
„Podujatie“), že v rámci organizácie Podujatia bude dochádzať k spracúvaniu fotografií, 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 
„GDPR”. 

Mobis Slovakia s.r.o. (hereinafter referred as "Controller") hereby informs the visitors 
(public), performers and employees of the "MOBIS CUP 2019" ("the Event") that photo-
processing will take place within the Event, according to REGULATION (EU) 2016/679 OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of 
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of 
such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), 
hereinafter referred as "GDPR". 

 

Prevádzkovateľ: Mobis Slovakia s.r.o., IČO: 35 876 557, so sídlom MOBIS ulica 1, 
Gbeľany 013 02. 

Controller: Mobis Slovakia s.r.o., ID: 35 876 557, seated at MOBIS ulica 1, Gbeľany 013 
02. 

 

Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Petrík, gdpr.dpo@mobis.sk, tel: 041 515 8550 / 0911 
044 362. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov 
kontaktujte zodpovednú osobu. 

Data protection officer: Mgr. Andrej Petrík, gdpr.dpo@mobis.sk, tel: 041 515 8550 / 
0911 044 362. If you have any questions regarding personal data processing, please 
contact the data protection officer. 

 

Účel spracúvania/oprávnený záujem/právny základ spracúvania:  

Prevádzkovateľ v súvislosti s podujatím vyhotovuje Fotografie v prípade zamestnancov 
Prevádzkovateľa na základe súhlasu (právny základ súhlas čl. 6 ods. 1 písm. a.) GDPR) a v 
prípade širokej verejnosti a účinkujúcich na základe oprávneného záujmu za účelom - 
prezentácie akcií významných pre Spoločnosť z hľadiska budovania obchodných alebo 
spoločenských vzťahov, (právny základ oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f.) GDPR). 

Ďalej prevádzkovateľ v súvislosti s podujatím organizuje tombolu v rámci ktorej bude 
spracúvať (losovať a verejne vyhlasovať) osobné údaje zamestnancov (meno, priezvisko, ID 
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číslo, oddelenie) za účelom - prezentácie akcií významných pre Spoločnosť z hľadiska 
budovania obchodných alebo spoločenských vzťahov, (právny základ oprávnený záujem čl. 
6 ods. 1 písm. f.) GDPR). 

Purpose of processing / legitimate interest / legal basis of processing: 

The Operator shall, in connection with the event, take photographs for the Operator's 
employees with the consent (legal basis approval of Article 6 (1) (a) of the GDPR) and for 
the public and performers based on the purpose of building business or social relationships, 
(legitimate interest art. 6 sec.1 lett. f.) GDPR). 

Furthermore, in connection with the event, the operator organizes a raffle in which it will 
process (draw and publicly announce) personal data of employees (name, surname, ID 
number, department) for the purpose - building business or social relationships (legitimate 
interest Art. 6 sec.1 lett.  f.) GDPR). 

 

Kategórie príjemcov (fotografie):  

Spoločnosť poskytujúca reklamné a tlačiarenské služby. 

Categories of recipients (photos):  

Company providing advertising and printing services. 

Kategórie príjemcov (meno, priezvisko, ID číslo, oddelenie):  

príjemcom osobného údaju vylosovaných zamestnancov je verejnosť prítomná na 
vyhlasovaní tomboly. 

Categories of recipients (name, surname, ID number, department): 

The recipient of the personal data of the drawn employees is the public present at the raffle 
announcement. 

 

Cezhraničný prenos osobných údajov (fotografie): nie je. 

Cross – border transfer of personal data (photos): no 

 

Doba uchovávania fotografie: 1 rok od uskutočnenia podujatia. 

Doba uchovávania tombolových lístkov: 24 hodín od uskutočnenia podujatia 

Photo retention period: 1 year after the event. 

Raffle tickets retention period: 24 hours after the event.  

 

Práva dotknutej osoby: Vaše práva dotknutej osoby (fyzickej osoby, ktorej sa osobné 
údaje týkajú) sú upravené v článku 12 – 23 GDPR,  v súlade s ktorým ste od 
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prevádzkovateľa oprávnení požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich 
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich 
spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať 
bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom 
pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky. 

Data subject rights: Your rights of the data subject (the natural person to whom the 
personal data relate) are governed by Articles 12-23 of the GDPR, according to which you 
are entitled to require the controller to access, correct or delete personal data relating to 
you, or restrict the processing; to object to their processing as well as to exercise the right 
to transfer data, the right to revoke the consent at any time without affecting the legality of 
the processing based on the consent granted prior to its revocation and the right to lodge a 
complaint with the supervisory authority. 

 

Iné: 

Poskytovanie osobných údajov (fotografia, meno, priezvisko, ID číslo, oddelenie) nie je 
zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie údajov nemá žiadne následky pre 
doktnutú osobu. Osobné údaje nie sú predmetom automatizované rozhodovania alebo 
profilovania.   

Miscellanoues: 

Providing personal information (photo, name, surname, ID number, department) is not a 
legal or contractual requirement. Failure to provide the data has no consequences for data 
subject. Personal information is not subject to automated decision making or profiling. 


