Podmienky ochrany súkromia
Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá.
Tento dokument zhŕňa základné zásady nakladania s osobnými údajmi predplatiteľov
týždenníka Katolícke noviny a klientov inzercie týždenníka Katolícke noviny spoločnosťou
Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s.r.o., so sídlom: Radlinského 5, 917 01 Trnava, IČO:
31434541, IČ DPH: SK2020391879, pracovisko redakcia Katolícke noviny so sídlom:
Kapitulská 5, 811 01 Bratislava (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás
kontaktovať telefonicky na +421 02 59306911, e-mailom na posta@katolickenoviny.sk alebo
poštou na adresu Katolícke noviny, P. O. BOX 276, 810 00 Bratislava 1.
Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane
osobných údajov („GDPR”), ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby, tými
ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako, aj ďalšími
predpismi.
Prečo spracúvame osobné údaje?
Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
•
•
•
•

poskytovať služby spojené s predajom a distribúciou týždenníka Katolícke noviny;
poskytovať služby spojené s objednávkou inzercie v týždenníku Katolícke noviny;
plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti;
chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?
Kategórie
účelov
spracúvania
Obchodná
činnosť –
predaj alebo
prenájom
produktov

Poskytovanie
iných služieb

Zabezpečenie
súladu
s právnymi
predpismi

Právny základ

Súvisiace predpisy

Súhlas dotknutej osoby podľa čl.
6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo
plnenie zákonnej povinnosti
podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
(vo vzťahu k osobitným
kategóriám osobných údajov
môže ísť o dodatočné podmienky
podľa čl. 9 ods. 2 písm. f)
GDPR)
Súhlas dotknutej osoby podľa čl.
6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo
plnenie zmluvy podľa článku 6
ods. 1 písm. b) GDPR, prípadne
aj plnenie zákonnej povinnosti
podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Plnenie zákonnej povinnosti
podľa čl. 6 ods. 1 písm. c)
GDPR, oprávnený záujem
prevádzkovateľov IO alebo
tretích strán podľa čl. 6 ods. 1

Občiansky a Obchodný zákonník

Zákon o e-Governmente,
Občiansky a Obchodný zákonník

Zákon o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti, zákon
o oznamovaní
protispoločenskej činnosti, GDPR

Účely
týkajúce sa
ochrany
oprávnených
záujmov

písm. f) GDPR, verejný záujem
podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR
Oprávnený záujem
prevádzkovateľov IO alebo
tretích strán podľa čl. 6 ods. 1
písm. f) GDPR

Marketingové Súhlas dotknutej osoby podľa čl.
účely
6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo
oprávnený záujem
prevádzkovateľov IO alebo
tretích strán podľa čl. 6 ods. 1
písm. f) GDPR
Štatistické
Čl. 89 GDPR
účely,
archívne
účely vo
verejnom
záujme
a účely
historického
a vedeckého
výskumu
Personalistika Plnenie zákonnej povinnosti
a mzdy
podľa čl. 6 ods. 1 písm. c)
GDPR, oprávnený záujem podľa
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
prípadne aj plnenie zmluvy
podľa článku 6 ods. 1 písm. b)
GDPR (vo vzťahu k osobitným
kategóriám osobných údajov
môže ísť o dodatočné podmienky
podľa čl. 9 ods. 2 písm. b)
GDPR)
Účtovné a
Súhlas dotknutej osoby podľa čl.
daňové účely 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo
plnenie zákonnej povinnosti
podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

GDPR, Občiansky
a Obchodný zákonník, Trestný
poriadok, Trestný zákon, Civilný
sporový poriadok, Civilný
mimosporový poriadok, Správny
súdny poriadok, Správny poriadok,
zákon o priestupkoch
Zákon o elektronických
komunikáciách, zákon o reklame,
zákon o ochrane spotrebiteľa,
Občiansky zákonník

Zákon o archívoch

Zákonník práce, zákon
o advokácií a ďalšie predpisy

Osobitné zákony
v oblasti účtovníctva a správy daní

Naša spoločnosť nespracúva osobné údaje používateľov našich služieb za iným ako
zákonným účelom, prípadne za účelom, s ktorým používateľ vyslovil súhlas. Osobné údaje sú
pritom spracúvané iba v rozsahu nutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov a iba po dobu
nutnú na dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu stanovenú príslušnými
právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s používateľmi našich služieb, môžu obvykle
obsahovať vaše meno a priezvisko, poštovú adresu, váš e-mail a telefónne číslo.
Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?
Osobné údaje našich zákazníkov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej
miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám,
ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, spolupracujúcim
prevádzkovateľom IO, iným spoločnostiam patriacim do našej skupiny, našim účtovným
poradcom vrátane zamestnancov týchto osôb. Ďalej taktiež prepravným spoločnostiam,
poskytovateľom štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft) alebo technickej
podpory našej spoločnosti; poskytovateľom cloudových alebo hostingových služieb (napr.
Google).
Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať vaše
osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto
máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí
a financovania terorizmu. V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame subdodávateľov, pred ich poverením overujeme, či spĺňajú požiadavky organizačného
a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania vašich osobných
údajov podľa GDPR. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie vašich
osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez
preverenia, či sú splnené podmienky, vaše osobné údaje neposkytujeme.
Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné
údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami
uchovávania v zmysle interných smerníc obchodnej skupiny:
•

Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva prevádzkovateľ
IO počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej
poslednej zásielky;

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania
osobných údajov sú nasledovné:
Účel

Všeobecná doba uchovávania osobných údajov

Poskytovanie tovarov a
služieb

Počas trvania zmluvného vzťahu so zákazníkom

Účtovné a daňové účely
(účtovná agenda)

Zasielanie marketingovej
komunikácie
(newsletter)

Počas desiatich rokov nasledujúcich po účtovnom roku,
ktorého sa účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy
účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných
symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový
plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový
rozvrh týkajú.
Až do zaslania námietky proti spracúvaniu alebo
vyznačenia „odhlásiť“ z newslettru.

Prevádzkovanie profilov
na sociálnych
sieťach
Archívne účely a správa
registratúry
Štatistické účely

Až do odstránenia príspevku samotnou dotknutou
osobou, odstránenia príspevku z našej strany,
odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby
o vymazanie osobných údajov.
Počas lehôt uloženia podľa registratúrneho plánu
Počas trvania/existencie iných účelov spracúvania.

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k
spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácii
alebo anonymizácii osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade,
ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov
spracúvania. Napr.:
Obchodnú komunikáciu (e-mail) uchovávame 2 roky;
Prijaté obchodné ponuky uchovávame 2 roky;
Vystavené obchodné ponuky uchovávame 5 rokov;
Prijaté obchodné objednávky uchovávame 5 rokov;
Vystavené obchodné objednávky uchovávame 5 rokov;
Telefonické nahrávky uchovávame 1 rok;
Odberateľské alebo iné zmluvy uchovávame 5 rokov po skončení platnosti.
Ak máte záujem dozvedieť sa, či o vás aktuálne spracúvame vaše osobné údaje na konkrétne
účely, obráťte sa na nás so žiadosťou o potvrdenie, či o vás spracúvame osobné údaje.
Ako o vás získavame osobné údaje?
Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie
osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Osobné
údaje nám môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :
•
•
•
•

komunikáciou s nami (telefonicky, e-mailom, písomne);
účasťou na podujatiach organizovaných našou spoločnosťou;
účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;
vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na predplatné týždenníka KN
poštou alebo cez www.katolickenoviny.sk

Aké práva máte ako dotknutá osoba?
Ak o vás spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných
údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na
základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane
profilovania.

„Ak o vás spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných
údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek účinne namietať
proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Jedná sa len o zasielanie marketingového newsletteru. Dané právo môžete realizovať buď
„odhlásením sa z odberu“ v texte každého marketingovo zameraného e-mailu alebo zaslaním
námietky na naše kontaktné údaje uvedené vyššie.
Právo namietať máte aj voči spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávnených
záujmov, ktoré sledujeme. V našom prípade ide o tieto účely spracúvania:
•
•
•
•

poskytovanie tovarov a služieb;
zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter);
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda);
prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach.

V prípade uplatnenia tohto práva vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto
oprávnené záujmy ako prevažujúce nad právami a slobodami dotknutých osôb.
GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu vašich jednotlivých práv. Ich existencia
však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany
vyhovené, keďže v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky, resp. niektoré práva
sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou
žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska
právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.
Ako dotknutá osoba máte najmä:
•

•
•
•
•

Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o vás
spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o vás spracúvame
osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných
údajov, ktoré o vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás
spracúvame nesprávne alebo neúplné osobné údaje;
Právo na vymazanie vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracúvanie osobných údajov
zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy .

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade
odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.
Spracúvanie súborov cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že
umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského
prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti
webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové
stránky používajú súbory cookies najmä na účely základného/všeobecného merania
návštevnosti. Okrem toho nám tieto technológie pomáhajú lepšie pochopiť správanie

používateľov. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a ďalších podobných
technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú adresy IP (Internet
Protocol) a podobné identifikátory považované právnym poriadkom za osobné údaje,
zachádzame s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi.
Naše webové lokality priamo ukladajú do súboru cookies informáciu o trvalom skrytí lišty s
oznamom o používaní súborov cookies po prejavení súhlasu návštevníka. Webová
lokalita ukladá do súboru cookies identifikátor relácie, vďaka ktorému je možné si pamätať a
zobrazovať príslušnému návštevníkovi obsah jeho nákupného košíka a ďalšie nastavenia
objednávky bez potreby registrácie a prihlasovania. Relácia je aktívna do ukončenia nákupu
zaplatením, najdlhšie 14 dní.
Ako môžete zakázať či obmedziť používanie súborov cookies? Pomocou vášho prehliadača
môžete spravovať vaše cookies. Vždy máte možnosť už uložené cookies vymazať. Ďalej v
závislosti od vášho prehliadača je možné obmedziť využívanie cookies pre konkrétnu webovú
stránku, obmedziť ich ukladanie či nastaviť vynútené zmazanie všetkých cookies po zatvorení
prehliadača.
Viac informácií o jednotlivých prehliadačoch nájdete tu:
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/sk-SK/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Safari
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK
Opera
http://help.opera.com/Mac/8.5/cs/cookies.html
Okrem toho používajú súbory cookies nástroje tretích strán, ktoré sú na webových lokalitách
implementované:
Google Analytics – analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookies
umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti webovej lokality. Táto funkcionalita
nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej
zlepšovanie. Používajú sa trvalé súbory cookies, nástroj zabezpečuje tretia strana. Zobraziť
podrobnosti.
Informácie ukladané v súboroch cookies sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu. Súbory
cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte. V rámci
implementovaných nástrojov tretích strán môžu byť použité súbory cookies, na ktoré nemáme
vplyv, a ich uloženie i spracovanie prebieha mimo akejkoľvek možnosti ovplyvnenia.

Ako kontrolovať súbory cookies? Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa
uváženia. Slúžia na to nástroje, ktoré sú súčasťou vášho internetového prehliadača, alebo
doplnky od tretích strán. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači
a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto
prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne
upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Sociálne siete
Odporúčame vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem
sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia
vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich
klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní vašich osobných
údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí
rozumiete, že vaše osobné údaje sú primárne spracúvané poskytovateľmi platforiem
sociálnych sietí (ako Facebook, LinkedIn a Youtube) a že nad týmto spracúvaním, ďalším
poskytovaním vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích
krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu
kontrolu a nezodpovedáme zaň.
Náš záväzok voči ochrane súkromia
Ochrana súkromia je pre nás nesmierne dôležitá. Je naším cieľom a zámerom poskytovať naše
služby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy
ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Našou prioritnou zásadou je získavať a
uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.
Zmeny podmienok ochrany súkromia
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme
vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť
alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto
podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky
podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na
tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

