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Informácia   
Spracovanie osobných údajov – SNOPK podujatia  
 

Spôsob a účel spracovania osobných údajov 

Údaje, ktoré nám poskytnete v prihláške na naše podujatia, spracúvame za účelom organizácie 
podujatia.   

Pri online prihláškach na webstránke www.dsihk.sk sa poskytnuté dáta zhromažďujú a ukladajú 
v úložisku používaného editora webstránky. Okrem toho prenášame prihlasovacie údaje aj do 
našej zabezpečenej internej databázy (CRM). 

Bez uvedenia vašich osobných údajov žiaľ nemôžeme spracovať vašu prihlášku. Nezabudnite, 
prosím, že naše podujatia sú  fotografované, poprípade aj filmované. Vašou účasťou na podujatí 
súhlasíte s tým, že fotografia alebo video záznam Vašej osoby môžu byť zverejnené (v 
tlačenej/online forme, na sociálnych sieťach atď.). Tento súhlas môžete po ukončení podujatia 
odvolať. 

Prihlásením sa na podujatie získavate možnosť prihlásiť sa na odber nášho newslettra „Events 
Weekly“ a na zasielanie ďalších pozvánok na podujatia. Tento súhlas môžete kedykoľvek 
odvolať. Od momentu Vášho odhlásenia nebudeme Vaše osobné údaje spracovávať na hore 
uvedené účely.  

 

Doba uchovávania údajov/ lehota na vymazanie  

Vaše osobné údaje zmažeme, pokiaľ už nebudú potrebné za účelom uchovania, najneskôr však 
po uplynutí siedmich rokov.  

V prípade online prihlásenia cez stránku www.dsihk.sk budú všetky osobné údaje tri mesiace po 
evidencii z úložiska používaného editora webstránky automaticky vymazané. 

 

Zverejnenie osobných údajov 

Na podujatiach dávame k dispozícii tlačenú verziu zoznamu účastníkov, ktorý obsahuje názov 
firmy a prihláseného zástupcu spoločnosti. 

Pri networkingových podujatiach je zoznam prihlásených firiem prístupný na stiahnutie na 
stránke www.dsihk.sk . 

 

Sprostredkovanie údajov 

Vaše osobné údaje zásadne neposkytujeme tretím osobám.  
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V prípade podujatí, na ktorých kooperujeme s ďalším partnerom, poskytujeme Vaše osobné 
údaje (meno, názov firmy), ak je to potrebné, nášmu partnerovi. 

Pokiaľ Vaše osobné údaje zverejníte na internete cez akúkoľvek webovú aplikáciu, nemôže 
SNOPK garantovať dôveryhodnosť, integritu (nedotknuteľnosť), autenticitu (pravosť) 
a dostupnosť osobných údajov. 

 

Poučenie o vašich právach 

V zásade máte právo na poskytnutie informácií, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenos údajov, 
odvolanie a nesúhlas. V tejto veci sa, prosím, obráťte priamo na nás.  

Ak máte napriek tomu podozrenie, že spracovávanie Vašich osobných údajov nie je v súlade s  
platnými právnymi predpismi alebo že boli Vaše práva na ochranu osobných údajov akýmkoľvek 
iným spôsobom porušené, môžete sa s Vašou sťažnosťou obrátiť na príslušný dozorný úrad. Na 
Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. 

 


