
GDPR

Na základe Nariadenia EP a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov určilo Staré 
divadlo Karola Spišáka v Nitre  zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Písomný kontakt na ňu (v 
súvislosti s GDPR) je na adrese Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre s označením “Zodpovedná osoba 
GDPR”, v prípade mailovej komunikácie je to: silvia.bakova@sdn.sk



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Staré divadlo 
Karola Spišáka 
v Nitre

IČO: 36103004
ul. 7. Pešieho pluku 1, 949 01 Nitra

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre Vám ako divadlo zaručuje dostatočnú ochranu pri spracúvaní 
Vašich osobných údajov, pretože s nimi zaobchádzame na základe právnych predpisov, ktoré sú s 
ochranou osobných údajov spojené. Radi by sme Vám touto cestou poskytli základné informácie 
ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( známe tiež pod skratkou GDPR), 
predovšetkým však Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré kladú nové 
požiadavky na ochranu osobných údajov.

1/ Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov
Prevádzkovateľom osobných údajov je Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, so sídlom: ul. 7. 
pešieho pluku 1, 949 01 Nitra, IČO: 36 103 004, zriadený: Zriaďovacou listinou Nitrianskeho 
samosprávneho kraja zo dňa 21.10.2003 a dodatkov k nej.
Môžete sa na nás obrátiť písomne, na vyššie uvedenej adrese alebo elektronicky na adrese 
obchodne@sdn.sk resp. pokladnica@sdn.sk

2/ Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aký účel
Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných 
práv dotknutej osoby. Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona a to konkrétne na základe 
Zákona č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti , zákona č.103/2014 Z.z. o divadelnej činnosti a 
hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 303/1995 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách v platnom znení v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, 
elektronická adresa.
Vaše osobné údaje spracúvame iba v rozsahu, ktorý je obmedzený na nevyhnutný rozsah pre účely 
uzavretia dohody o organizovanom divadelnom a kultúrnom podujatí. Spracúvané osobné údaje 
musia byť správne, pre prípad zrušenia alebo zmeny organizovaného podujatia v SDKSvN.
Kúpou vstupenky na divadelné a kultúrne podujatie dáva kupujúci súhlas aj na vyhotovenie 
fotografií, zvukového, obrazovo-zvukového záznamu a použitie takýchto zaznamenaných prejavov 
osobnej povahy ako aj mena dieťaťa za účelom spracovania, archivácie a uloženia do databázy 
výlučne pre potreby Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, prípadne pre ich sprístupnenie 
verejnosti za účelom prezentácie a propagácie činnosti divadla.

3/ Kto má prístup k vašim osobným údajom
K Vašim osobným údajom majú prístup oprávnení zamestnanci divadla, ktorí s Vašimi osobnými 
údajmi nakladajú len v rozsahu, ktorý je obmedzený účelom spracúvania. Prevádzkovateľ môže 
poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov aj tretiu osobu, tzv. sprostredkovateľa . V takomto 
prípade je spracúvanie osobných údajov možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje 
sprostredkovateľa nakladať s Vašimi osobnými údajmi a poskytovať im ochranu v takom rozsahu, 
ako poskytuje sám prevádzkovateľ. Zoznam sprostredkovateľov bude prevádzkovateľ zverejňovať 
na svojej webovej stránke.



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

4/ Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
Kedykoľvek máte právo obrátiť sa na prevádzkovateľa a požadovať informácie a prístup k 
spracúvaniu Vašich osobných údajov. Ďalej máte právo na :
- opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov
- právo na výmaz osobných údajov
- právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov
- právo namietať spracúvanie osobných údajov
- právo na prenosnosť osobných údajov
- právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu
- právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou , vymazaním 
alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.
Svoje práva môžete uplatniť priamo u prevádzkovateľa na uvedenej kontaktnej adrese.
S námietkami alebo sťažnosťami sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR, 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.slk.

5/ Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania platnosti dohody formou zakúpenia 
vstupeniek na divadelné a kultúrne podujatie v našom divadle, aby sme Vám mohli poskytnúť 
dohodnuté služby. Po ukončení divadelného a kultúrneho podujatia máme Vaše údaje uložené na 
obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecných 
premlčacích dôb.
Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na našej webovej stránke
www.sdn.sk.
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