Informovanie o spracúvaní osobných údajov
Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom Krompašská 96, 040 11 Košice, IČO: 45258767,
zapísaný v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 24508/V (ďalej len „prevádzkovateľ“), ako
organizátor petície spracúva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (ďalej len “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v petícii,
a to meno, priezvisko, adresu pobytu, adresu elektronickej pošty, za účelom podporenia petície „Petícia
za otvorenie učebnicového trhu na Slovensku“ v zmysle zákona č. 85/1990 Zb o petičnom práve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Petičný zákon“), ktorá je sprístupnená na internetovej stránke
www.slobodneucebnice.sk.
Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva na základe oprávneného záujmu
prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie
uvedeného účelu spracúvania – po podaní a úplnom vybavení petície budú osobné údaje vymazané, ak
na ich spracúvanie neexistuje žiadny právny dôvod. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na platné
podporenie petície. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov by nedošlo k platnému podporeniu
petície. Zodpovedáte za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade
zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný ich zmenu nám bezodkladne oznámiť. V prípade
neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu alebo uplynutí doby nevyhnutnej na
spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné,
budú uložené osobné údaje vymazané.
Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte
ako dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych
osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo
namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo na
prenosnosť údajov, (vii) právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, najmä pri podozrení, že sa vaše osobné údaje
spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Všetky Vaše práva - okrem práva podať sťažnosť na Úrade
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – môžete uplatniť voči prevádzkovateľovi na
nasledovnej adrese: taktik@taktik.sk. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v
článkoch 12 až 22 Nariadenia. Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj
nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým
boli získané a s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorený zmluvný vzťah a ktorí pri spracúvaní osobných
údajov postupujú podľa jeho pokynov, a to najmä poskytovateľom IT služieb, poskytovateľom
marketingových služieb, ako aj na účely splnenia stanoveného účelu príslušným orgánom verejnej moci.

