
Každý návštevník našej arény dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov bližšie špecifikovaných v
tejto sekcii. Návštevník taktiež súhlasí so spracovaním videosekvencií z hry, ktoré môžu byť použité na

marketingové účely spoločnosti zverejnením na sociálnych sieťach prípadne prezentačných akciách.

Informácie pre dotknutú osobu/zákonného zástupcu dotknutej osoby

v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ)

 

Prevádzkovateľ:

Marcel Bobor – GreBlu

Júliusa Fučíka 50/4, 962 31  Sliač

IČO: 53229231

 

Účel spracúvania osobných údajov. Personálna a mzdová agenda

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovateľ, ktorým je 
spracovateľ mzdovej a účtovnej agendy, ďalej Sociálna poisťovňa, 
zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, 
dôchodkové správcovské spoločnosti, súdy a orgány činné v 
trestnom konaní, exekútori, banky, poisťovne, v ktorých sú 
zamestnanci poistení a iné oprávnené subjekty, podľa osobitných 
zákonov.

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej určenie.

Podklady pre zostavenie miezd 5 rokov.
Výplatné listiny 5 rokov.
Prihlasovanie/odhlásenia/ zdrav.a soc.poist.10rokov.
Daňové výkazy 10 rokov.
Osobný spis zamestnanca 70 rokov od narodenia.
Dochádzka 3 roky.
Mzdové listy 50 rokov.

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná na 
uzavretie zmluvy, či je dotknutá 
osoba povinná poskytnúť osobné 
údaje, ako aj možné následky 
neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je povinné, pretože ide o zákonnú 
povinnosť prevádzkovateľa.

 

Účel spracúvania osobných údajov. BOZP a PO

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovateľ, ktorým je 
dodávateľ služieb BOZP a PO.

Doba uchovávania osobných 5 rokov



údajov alebo kritériá na jej určenie.

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná na 
uzavretie zmluvy, či je dotknutá 
osoba povinná poskytnúť osobné 
údaje, ako aj možné následky 
neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je povinné, pretože ide o zákonnú 
povinnosť prevádzkovateľa.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Kamerový monitorovací systém priestorov

Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Oprávnený záujem, ak je právnym 
základom pre daný účel 
spracúvania.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je ochrana majetku a 
zdravia zamestnancov, kontrola dodržiavania bezpečnostných 
pravidiel pri používaní herne zákazníkmi a ochrana práv 
zákazníkov. 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, orgány činné v trestnom 
konaní, súdy.

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej určenie.

30 dní

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná na 
uzavretie zmluvy, či je dotknutá 
osoba povinná poskytnúť osobné 
údaje, ako aj možné následky 
neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby 
prevádzkovateľ dosiahol svoj oprávnený záujem.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Monitorovanie pokladne s pokladníkom

Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Oprávnený záujem, ak je právnym 
základom pre daný účel 
spracúvania.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je ochrana majetku a 
hotovosti v pokladni, ochrana zdravia zamestnancov. 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, orgány činné v trestnom 
konaní, súdy.

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej určenie.

30 dní

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby 
prevádzkovateľ dosiahol svoj oprávnený záujem.



požiadavkou, ktorá je potrebná na 
uzavretie zmluvy, či je dotknutá 
osoba povinná poskytnúť osobné 
údaje, ako aj možné následky 
neposkytnutia takýchto údajov.

 

Účel spracúvania osobných údajov.
Prezentovanie prevádzky a informovanie prostredníctvom 
internetovej stránky a sociálnych sietí

Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Oprávnený záujem, ak je právnym 
základom pre daný účel 
spracúvania.

Oprávneným záujmom je šírenie dobrého mena firmy a hlavne 
získavanie nových zákazníkov pre herňu.

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov.

Oprávnené osoby, poskytovateľ služby Facebook Ads, 
prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow 
Road, Menlo Park, CA 94025, US., poskytovatelia iných sociálnych 
sietí, ktoré prevádzkovateľ môže využiť.

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej určenie.

Počas celej doby trvania účelu.

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná na 
uzavretie zmluvy, či je dotknutá 
osoba povinná poskytnúť osobné 
údaje, ako aj možné následky 
neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby 
prevádzkovateľ dosiahol svoj oprávnený záujem.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Zmluvy s FO

Právny základ spracúvania. Zmluva – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov.

Oprávnené osoby, účastníci zmluvného vzťahu.

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej určenie.

10 rokov

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná na 
uzavretie zmluvy, či je dotknutá 
osoba povinná poskytnúť osobné 
údaje, ako aj možné následky 
neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby mohla byť s 
dotknutou osobou uzatvorená zmluva.



 

Účel spracúvania osobných údajov. Účtovná agenda

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov.

Oprávnené osoby, daňový úrad.

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej určenie.

10 rokov

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná na 
uzavretie zmluvy, či je dotknutá 
osoba povinná poskytnúť osobné 
údaje, ako aj možné následky 
neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je povinné, pretože ide o zákonnú 
povinnosť prevádzkovateľa.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Rezervačný systém

Právny základ spracúvania. Súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov.

Oprávnené osoby, poskytovateľ webového riešenia, na ktorom je 
daná aplikácia s dátami prevádzkovaná.

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej určenie.

Počas celej doby trvania účelu, 1 rok po rezervácii.

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná na 
uzavretie zmluvy, či je dotknutá 
osoba povinná poskytnúť osobné 
údaje, ako aj možné následky 
neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Súťaže

Právny základ spracúvania. Súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Poskytovateľ webhostingového riešenia, na ktorom je 
prevádzkovaný web.
Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou 
Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, 
US.
Prepravná spoločnosť, ktorá doručí výhru.



Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej určenie.

6 mesiacov

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná na 
uzavretie zmluvy, či je dotknutá 
osoba povinná poskytnúť osobné 
údaje, ako aj možné následky 
neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Reklamácie

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Orgány, ktorým je žiadosť postúpená na vybavenie, ak je to 
nevyhnutné, alebo im musí byť sprístupnená na vybavenie.

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej určenie.

5 rokov

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná na 
uzavretie zmluvy, či je dotknutá 
osoba povinná poskytnúť osobné 
údaje, ako aj možné následky 
neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je povinné, pretože ide o zákonnú 
povinnosť prevádzkovateľa.

 

Účel spracúvania osobných údajov. Kniha príchodov a odchodov

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej určenie.

10 rokov

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná na 
uzavretie zmluvy, či je dotknutá 
osoba povinná poskytnúť osobné 
údaje, ako aj možné následky 
neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je povinné, pretože ide o zákonnú 
povinnosť prevádzkovateľa.



 

Účel spracúvania osobných údajov. Obchodná agenda (kontaktné údaje)

Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Oprávnený záujem, ak je právnym 
základom pre daný účel 
spracúvania.

Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov 
prevádzkovateľa, ktorými sú schopnosť komunikácie v rámci 
obchodných dodávateľsko-odberateľských vzťahov s konkrétnymi 
fyzickými osobami na strane dodávateľov a odberateľov.

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov.

Oprávnené osoby, zmluvné strany – odberatelia, dodávatelia.

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej určenie.

10 rokov

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná na 
uzavretie zmluvy, či je dotknutá 
osoba povinná poskytnúť osobné 
údaje, ako aj možné následky 
neposkytnutia takýchto údajov.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby 
prevádzkovateľ dosiahol svoj oprávnený záujem.

 

Dotknutá osoba má v     zmysle Nariadenia EÚprávo na:

 

• prístup k osobným údajom (článok 15), 

(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

• opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16), 
• výmaz osobných údajov – právo na zabudnutie (článok 17), 

• zverejnené OU, 
• nepotrebné OU, 
• nezákonne spracúvané OU, 
• OU spracúvané na účely priameho marketingu, 
• OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania, 
• toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných: 

• pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 
• spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva 

na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov, 
• obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18), 

• počas opravy nesprávnych údajov, 
• počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov 

prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby, 
• ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania, 
• ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho 

nároku, 
• prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20) 



• pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom 
a dotknutou osobou, 

• toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľovi, 

• namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21), 
• pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu, 
• výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 
• oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, 

poskytne odôvodnenie, 
• pri spracúvaní na účely priameho marketingu – prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie. 

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie 
ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania 
občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, 
ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

 

Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila.


