
Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
udelený v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) 

 
Týmto ja, ako dotknutá osoba, registrujúca sa na podujatie s názvom Technologické 
fórum vyplnením web formulára s údajmi, zaškrtnutím okienka súhlasu so spracúvaním 
osobných údajov a odoslaním web formulára, dávam slobodný, bezdoplatný a dobrovoľný 
súhlas spoločnosti Atos IT Solutions and Services s.r.o., so sídlom Pribinova 19 
81109 Bratislava, IČO: 45 650 276, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom 
Bratislava I oddiel: Sro, vložka číslo: 66638/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) na spracúvanie 
mojich osobných údajov (ďalej len „OsÚ“) a to v nižšie uvedenom rozsahu a na ďalej uvedený 
účel: 
 
1. Rozsah poskytnutých OsÚ spracúvaných prevádzkovateľom: 
1.1.identifikačné údaje (meno, priezvisko, pozícia v spoločnosti, fotografické a video zábery z 
podujatia) 
1.2.kontaktné údaje (spoločnosť /redakcia/, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailová adresa, 
telefón) 
1.3.doplňujúce údaje (registrovaný ako: účastník - súkromný sektor, účastník - verejná správa, 
účastník - webstream online prenos, prednášateľ, novinár - akreditácia, 
zaradenie, dni účasti, úhrada registračného poplatku, ak prednášajúci - názov a miesto uloženia 
príspevku,podnety od registrovaných, spätné stanoviská prevádzkovateľa ku podnetom) 
 
2. OsÚ sú poskytnuté na účel: 
2.1.prevádzkovateľa: 
2.1.1.prípravu a realizáciu podujatí / prezentácií, 
2.1.2.informovanie o novinkách v sektore (newsletter,  
2.1.3.evidovanie podnetov prednášajúcich, účastníkov, návštevníkov pre účely zvyšovania 
kvality poskytovaných služieb, spätné stanoviská prevádzkovateľa ku podnetom, 
2.1.4.spracovanie prezenčných listín (budú použité len OsÚ v rozsahu: meno, priezvisko, 
spoločnosť, podpis), 
2.1.5.prezentácie príspevkov a informácií o organizovaných podujatiach v prostriedkoch 
masovej komunikácie (budú použité len OsÚ v rozsahu: meno, priezvisko, funkcia, spoločnosť, 
gestor, prednášajúci, názov podujatia, pričom prednášajúci sa môže rozhodnúť a zverejniť aj 
svoj email alebo tel. číslo), pričom sa jedná najmä o: 
a) vystavenie príspevkov prednášajúcich na webe (vo formáte pdf), 
b) vystavenie informácií o pripravovanom / realizovanom podujatí (gestori, prednášajúci) na 
webe 
c) spracovanie / poskytnutie podkladov tlačových správ, 
d) uverejňovanie streamovaného videa so zvukom prednášateľa, 
e) uverejňovanie fotografií a krátkych videí z pripravovaného / realizovaného podujatia 
zachytávajúce účastníkov 
 
3.  Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na poskytovanie Služby (na dobu trva-
nia zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely 
splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú 
jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na 
ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného 
vzťahu.


