Ďalšie informácie podľa čl. 13 Nariadenia EÚ 2018/679 (ďalej len „GDPR“) ku spracúvaniu
cookie
Prevádzkovateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, verejná vysoká
škola, IČO: 30232295, telefón: +421484461111*, e-mail: sekretariat@umb.sk (ďalej len
„Prevádzkovateľ“ alebo tiež „UMB“)
Kontaktné údaje na zodpovedné osoby UMB: https://www.umb.sk/univerzita/verejnost-amedia/gdpr/ochrana-osobnych-udajov.html
Účel a právny základ spracúvania
Účelom spracúvania je získavanie súborov cookie o návštevníkoch našich webových stránok.
Právnym základom ich spracúvania je v prípade:
1. nevyhnutných cookie (technické/povinné cookie) čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR t. j. náš oprávnený
záujem, ktorého zámer sme opísali v predchádzajúcej vrstve informácií;
2. spracúvanie cookie súvisiacich s výkonom a štatistikami (nepovinné cookie) čl. 6 ods. 1 písm.
c) GDPR t. j. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Doba spracúvania
Dobu spracúvania ostatných cookie sme opísali v tabuľke v predchádzajúcej vrstve informácií.
Váš súhlas so spracúvaním cookie Vaše (kompletný alebo formou nastavenia cookie) je platný
po dobu 12 mesiacov alebo do doby, kým tieto nastavenia nezmeníte alebo nezrušíte svoj
súhlas, podľa toho ktorá možnosť nastane skôr.
Príjemcovia
V prípade technických cookie návštevníkov našej webovej stránky sme ich primárnym
spracovateľom my a náš externý tvorca webových stránok, ktorý je naším sprostredkovateľom.
V prípade nepovinných cookie je ich primárnym spracovateľom tretia strana ako ich
poskytovateľ; my využívame len anonymné štatistické údaje, ktoré nám tretia strana
spracovaním cookie umožňuje využívať pre našu doménu www.umb.sk. Súbory cookie tretích
strán sme opísali v tabuľke v predchádzajúcej vrstve informácií.
Ďalším príjemcom je spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Ireland (ďalej len ako „Facebook“)ako člen spoločnosti Meta Platforms
Ireland Limited. V prípade cookie získaných keď navštívite naše firemné účty na sociálnej sieti
Facebook a Instagram, spoločnosť Facebook prevádzkujúca tieto sociálne siete je primárnym
spracovateľom Vašich cookie. My sme správcom fanúšikovského účtu UMB na sociálnych
sieťach tejto spoločnosti a máme len administrátorské možnosti. Sme však spolu so
spoločnosťou Facebook tzv. spoločnými prevádzkovateľmi a ktorí podľa čl. 26 GDPR uzatvorili
Dohodu, ktorou sa riadia naše vzájomné vzťahy, povinnosti a zodpovednosť voči dotknutým
osobám.
Znenie
tejto
Dohody
nájdete
na
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum a znenie Dohody k štatistikám stránky
nájdete na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Ďalšie informácie podľa čl. 13 GDPR týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov naším
spoločným prevádzkovateľom sú uvedené v jeho Zásadách používania údajov na
https://www.facebook.com/about/privacy. Uvedený dokument obsahuje informácie aj o

právnom základe spracúvania osobných údajov Facebookom a o spôsoboch uplatňovania práv
dotknutých osôb.
V prípade uskutočňovania cezhraničného prenosu cookie prevádzkovateľom sociálnej
platformy alebo využívaním cookie pre potreby služieb, ktoré by sme si u neho zaplatili, by bol
tento subjekt príjemcom údajov cookie ako náš sprostredkovateľ.
Prenos údajov do tretích krajín
Prenos údajov do tretích krajín, v ktorých nie je zaručená dostatočná ochrana osobných údajov,
neuskutočňujeme a ani ho nepredpokladáme.
Tento prenos však nie je vylúčený zo strany poskytovateľov sociálnych platforiem, na ktorých
máme vytvorený firemný účet (Facebook, Google, Spotify AB). Právnym základom prenosu by
bol čl. 46 odsek 2 písmeno c) GDPR t. j. pristúpenie k štandardným zmluvným doložkám
prijatých Komisiou EÚ a platných od septembra 2021.
Pri výbere poskytovateľa sociálnych platforiem pre naše oficiálne profily si volíme takú sociálnu
sieť, ktorej prevádzkovateľ sa zaviazal dodržiavať normy EÚ týkajúce sa ochrany osobných
údajov a nových štandardov EÚ pre ochranu súkromia, ktoré stanovujú primerané záruky
prenosu a vymožiteľnosť práv dotknutých osôb v cieľových tretích krajinách.
Predpokladáme, že ako používatelia internetových stránok a sociálnych platforiem poznáte
pravidlá ich používania a fungovania. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany
súkromia a spracúvania súborov cookies poskytovateľmi sociálnych platforiem, cez ktoré s nami
komunikujete:
Facebook = https://sk-sk.facebook.com/policies/cookies/,
Instagram = https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Google =
https://www.youtube.com/t/terms
a
https://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing
Spotify =
https://www.spotify.com/sk-sk/legal/privacy-policy/
https://www.spotify.com/sk-sk/legal/cookies-policy/
Práva dotknutej osoby
V zmysle GDPR máte ako dotknutá osoba práva podľa čl. 13 získať informácie o spracúvaní
Vašich osobných údajov a to najneskôr v čase ich získavania a práva podľa čl. 15 až 21 GDPR
vyžadovať od nás na základe Vašej výslovnej žiadosti potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje
(cookie) spracúvame, pričom máte právo získať prístup k nim a informáciám podľa čl. 15 GDPR,
máte právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania.
Máte právo NAMIETAŤ spracúvanie založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa.
Ďalej máte právo odvolať poskytnutý súhlas na spracúvanie osobných údajov a to rovnakým
spôsobom, akým ste nám ho poskytli.
Máte právo podať návrh na orgán dozoru na začatie konania voči prevádzkovateľovi, ak máte
podozrenie, že boli porušené Vaše práva a pravidlá GDPR. Orgánom dozoru na území Slovenska
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk, www.https://dataprotection.gov.sk/.
Ďalšie informácie o uplatňovaní práv dotknutých osôb na UMB a prevádzkovaní našich
firemných účtov na sociálnych platformách nájdete na našom webovom portáli www.umb.sk
v časti nazvanej GDPR.
Nastavenie cookie

