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Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov v rámci 
organizácie a riadenia stretnutí a podujatí úradu EUIPO 
 
Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) veľmi záleží na ochrane súkromia. 
Úrad sa zaväzuje rešpektovať a chrániť vaše osobné údaje a zabezpečiť dodržiavanie vašich 
práv na ochranu súkromia. 
 
So všetkými údajmi osobnej povahy spracúvanými v rámci organizácie a riadenia stretnutí a 
podujatí úradu EUIPO, konkrétne s údajmi, na základe ktorých vás možno priamo alebo 
nepriamo identifikovať, sa bude zaobchádzať riadne, zákonne a s náležitou starostlivosťou. 
 
Spracúvanie osobných údajov na účely organizácie a riadenia stretnutí a podujatí úradu 
EUIPO zahŕňa spracúvanie údajov počas pozývania/registrovania účastníkov, logistickej 
koordinácie, pokrytia a propagácie stretnutí/podujatí vrátane dokumentácie, fotografií a 
audiovizuálnych záznamov a ich možnej distribúcie a zverejňovania, ako aj činností 
nadväzujúcich na podujatia, ako napríklad poskytovanie kontaktných údajov účastníkov a 
distribúcia zápisníc, prezentácií a správ. 
 
Na túto spracovateľskú operáciu sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov. 
Informácie v tomto oznámení sa poskytujú podľa článkov 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725. 
 
V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa uvádzajú podrobné informácie o všetkých 
typoch údajov, ktoré sa môžu spracúvať na stretnutiach/podujatiach organizovaných úradom 
EUIPO. Presné údaje, ktoré sa spracúvajú na konkrétnom stretnutí/podujatí úradu EUIPO, sa 
môžu v jednotlivých prípadoch líšiť. 
 
 
1. Aký charakter má spracovateľská operácia a na aké účely slúži? 
 
Osobné údaje sa spracúvajú na účely organizácie a riadenia stretnutí/podujatí a koordinácie 
všetkých požadovaných nadväzujúcich činností, ako aj na účely zodpovednosti a 
komunikácie, transparentnosti, informovanosti, vzdelávania a propagácie. 
 
Spracúvanie osobných údajov môže byť potrebné v súvislosti s registráciou a ubytovaním 
účastníkov stretnutí/podujatí, logistickou podporou pred stretnutím/podujatím, počas neho a 
po ňom, vyhotovovaním a distribúciou zápisníc, programov, prezentácií a/alebo správ, 
zaznamenávaním rozhovorov, zverejňovaním na webe, zverejňovaním v internom časopise 
alebo prostredníctvom iných mediálnych kanálov, ako je stríming, umožnením úradu EUIPO 
poskytovať účastníkom ďalšie informácie o konkrétnych stretnutiach/podujatiach 
v budúcnosti. 
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Osobné údaje môžu byť súčasťou databázy kontaktných údajov, ktorú spoločne využívajú 
odbory úradu EUIPO na kontaktovanie dotknutých osôb v prípade budúcich stretnutí/podujatí. 
 
Vaše údaje môžu byť získané priamo od vás počas registračnej fázy alebo z iného zdroja 
(databázy kontaktných údajov, verejne prístupné zdroje, ďalší účastník stretnutia/podujatia 
oprávnený poskytnúť údaje vo vašom mene atď.). 
 
2. Aké osobné údaje spracúvame? 
 
Pred stretnutím/podujatím, počas neho a po ňom úrad EUIPO spracúva identifikačné údaje 
účastníkov na účely organizácie a riadenia stretnutia/podujatia. Tieto údaje zahŕňajú titul, 
meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu/pasu, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, 
poštovú a e-mailovú adresu, podpis, povolanie, zastávané pracovné miesto, 
organizáciu/inštitúciu, krajinu, mesto odchodu, bankové údaje, daňové registračné číslo a 
adresu na účely náhrad, špecifické informácie o spôsobe dopravy a ubytovaní. Číslo vášho 
mobilného telefónu môže byť spracované len na účely poskytnutia zásadných 
bezpečnostných informácií v núdzových situáciách. V závislosti od charakteru 
stretnutia/podujatia sa môžu zhromažďovať ďalšie údaje, napríklad údaje týkajúce sa zdravia, 
ako sú požiadavky v súvislosti s mobilitou a so stravovaním, alergie či intolerancie. 
 
Okrem toho sa počas stretnutí/podujatí a účasti na prezentáciách, rozhovoroch či seminároch 
niekedy môžu vyhotovovať zvukové, obrazové alebo audiovizuálne záznamy. V takom 
prípade môžu byť obrázky/fotografie, vyhlásenia, názory a pod. spracúvané v závislosti 
od typu a účelu/účelov záznamu. 
 
Ak si zo závažných a oprávnených dôvodov neželáte záznam svojich fotografií alebo hlasu 
alebo ich zverejnenie na webe, vždy môžete uplatniť svoje právo namietať, napr. sa môžete 
rozhodnúť nezúčastniť na fotografovaní alebo nahrávaní záznamu. V takom prípade sa 
obráťte na organizátorov stretnutia/podujatia, aby mohli pri nahrávaní a fotografovaní vaše 
želanie zohľadniť a ponúknuť vám náhradné riešenie. Vo všeobecnosti sú pre účastníkov, 
ktorí nechcú byť zachytení na videozáznamoch/fotografiách, vyhradené miesta na sedenie v 
osobitnej časti. 
 
Upozorňujeme, že námietka proti spracúvaniu vašich osobných údajov nemá vplyv na 
zákonnosť spracúvania pred jej vznesením. 
 
 
3. Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov? 
 
Za spracúvanie osobných údajov nesie zodpovednosť Úrad Európskej únie pre duševné 
vlastníctvo. 
 
Osobné údaje môžu spracúvať: 
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• interné tímy odboru infraštruktúry a budov (odbor IBD) pre starostlivosť o hostí, 
bezpečnosť a logistiku a externí poskytovatelia, ako je poskytovateľ logistických 
podporných služieb pre podujatia – spoločnosť Pomilio Blumm a jej subdodávatelia, 
poskytovatelia služieb a dodávatelia tovaru, 

 
• interné tímy útvaru pre komunikáciu a ich externí poskytovatelia zodpovední za 

vyhotovenie fotografií/videozáznamov na niektorých stretnutiach/podujatiach, 
 
• odbor digitálnej transformácie (DTD) zodpovedný za údržbu niektorých databáz 

používaných pri organizácii podujatí, 
 
• zamestnanci a/alebo ľudské zdroje z iných odborov zapojení do organizovania 

stretnutia/podujatia. 
 
4. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú? 
 
Osobné údaje sa v závislosti od ich typu a účelu ich spracúvania poskytujú zamestnancom 
úradu EUIPO len na základe zásady „need-to-know“ (potreba poznať) a prípadne externým 
poskytovateľom, ich subdodávateľom, respektíve širokej verejnosti. 
 
K osobným údajom majú prístup: 
 

• interné tímy odboru IBD pre starostlivosť o hostí, bezpečnosť a logistiku a externí 
poskytovatelia, ako je poskytovateľ logistických podporných služieb – spoločnosť 
Pomilio Blumm a jej subdodávatelia, poskytovatelia služieb a dodávatelia tovaru, 

 
• interné tímy útvaru pre komunikáciu a ich externí poskytovatelia zodpovední za 

vyhotovenie fotografií/videozáznamov na niektorých podujatiach, 
 
• odbor DTD zodpovedný za údržbu niektorých databáz používaných pri riadení 

podujatí, 
 
• zamestnanci a/alebo ľudské zdroje z iných odborov zapojení do organizovania 

stretnutia/podujatia. 
 
Osobné údaje môžu byť sprístupnené prostredníctvom interných komunikačných nástrojov, 
ako je interné webové sídlo „Insite“, interný časopis „Backstage“, videá premietané na 
stretnutiach/podujatiach, aplikácia na organizáciu podujatia sprístupnená účastníkom počas 
podujatia a spravodajské programy úradu EUIPO. Fotografie, prezentácie, živé internetové 
vysielanie a/alebo audiovizuálne záznamy rečníkov, účastníkov a organizátorov môžu byť 
sprístupnené širokej verejnosti na internete v rámci činností úradu EUIPO a pod. 
 



4 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Príjemcovia osobných údajov (zamestnanci úradu EUIPO, externé zdroje, ostatní účastníci 
a/alebo široká verejnosť) sa môžu v závislosti od typu záznamu a účelu stretnutia/podujatia 
líšiť. 
 
Ak sa na podujatí vyhotovuje zápisnica, bude obsahovať mená účastníkov a ich funkciu s 
uvedením pracovného miesta v organizácii/inštitúcii a krajiny, pričom sa táto zápisnica 
zo stretnutia sprístupní ostatným účastníkom. Ak na základe závažných a oprávnených 
dôvodov nechcete, aby vaše meno bolo zverejnené v zápisnici zo stretnutia, vždy môžete 
uplatniť svoje právo namietať. V takom prípade sa vopred obráťte na organizátorov 
stretnutia/podujatia, aby mohli zohľadniť vaše želanie, a uveďte dôvody, pre ktoré by vaše 
oprávnené záujmy mohli byť sprístupnením vašich údajov poškodené. 
 
Ak podujatie zahŕňa vystúpenia rečníkov, zverejníme program stretnutia s menom rečníkov, 
názvom organizácie, ktorú zastupujú, a názvom príspevku. Môžeme zverejniť ďalšie osobné 
informácie, ktoré nám rečníci poskytnú, napríklad životopis, fotografie, prezentácie atď. Ak ste 
rečník a zo závažných a oprávnených dôvodov si neželáte žiadne obrazové/zvukové záznamy 
ani ich zverejnenie na webe alebo distribúciu programu stretnutia s uvedením vášho mena, 
názvu organizácie, ktorú zastupujete, názvom príspevku či vášho životopisu alebo iných 
údajov, ktoré ste nám poskytli, vždy môžete uplatniť svoje právo namietať. V takom prípade 
sa vopred obráťte na organizátorov stretnutia/podujatia, aby mohli zohľadniť vaše želanie, a 
uveďte dôvody, pre ktoré by vaše oprávnené záujmy mohli byť sprístupnením vašich údajov 
poškodené. 
 
Vaše údaje nebudú v zásade sprístupnené tretím stranám mimo EHP. 
V prípade prenosu osobných údajov budú dodržané všetky ustanovenia uvedené v kapitole V 
nariadenia (EÚ) 2018/1725. 
Údaje sa na účely logistickej koordinácie podujatia prenášajú dodávateľovi/poskytovateľovi 
mimo EHP na základe rozhodnutia o primeranosti, ako sa stanovuje v článku 47 nariadenia 
(EÚ) 2018/1725, alebo ak rozhodnutie o primeranosti neexistuje, na základe výnimky z 
dôležitých dôvodov verejného záujmu v súlade s článkom 50 nariadenia (EÚ) 2018/1725. 
 
Na požiadanie sú k dispozícii konkrétne údaje o presných príjemcoch a právnych nástrojoch 
použitých v prípade každého konkrétneho stretnutia/podujatia. 
 
 
5. Ako chránime a zabezpečujeme vaše údaje? 
 
Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť a chrániť vaše 
osobné údaje pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným 
poskytnutím alebo sprístupnením. 
 
Všetky osobné údaje súvisiace s organizáciou a riadením stretnutí a podujatí sa uchovávajú 
v zabezpečených IT aplikáciách podľa bezpečnostných štandardov úradu, ako aj v 
špecifických elektronických priečinkoch prístupných len oprávneným osobám. Systémy 
a servery úradu EUIPO sú chránené heslom a na prístup do nich sa vyžaduje povolené 
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používateľské meno a heslo. Informácie sú uložené bezpečne, aby bola zaistená dôvernosť 
údajov a ochrana súkromia. Papierové dokumenty sú uzamknuté v bezpečných skrinkách. 
 
Všetky osoby, ktoré v súvislosti s organizáciou a riadením stretnutí a podujatí nakladajú s 
osobnými údajmi, podpisujú vyhlásenie o zachovaní dôvernosti informácií. 
 
Ak akékoľvek spracúvanie osobných údajov vykonáva poskytovateľ služieb (externý 
spracovateľ), prevádzkovateľ údajov bude monitorovať a overovať vykonávanie 
požadovaných organizačných a technických bezpečnostných opatrení, ktoré sú nevyhnutné 
na zabezpečenie súladu s nariadením (EÚ) 2018/1725. 
 
 
6. Ako môžete získať prístup k informáciám, ktoré sa vás týkajú, a v prípade 

potreby ich opraviť? Ako môžete získať svoje údaje? Ako môžete 
požiadať o vymazanie svojich osobných údajov alebo obmedziť ich 
spracúvanie či proti nemu namietať? 

 
V súlade s ustanoveniami článkov 17 až 24 nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte právo na prístup 
k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie a získanie, ako aj právo obmedziť ich 
spracúvanie a namietať proti nemu. 
 
Ak by ste niektoré z týchto práv chceli uplatniť, pošlite prevádzkovateľovi údajov písomnú 
žiadosť s výslovným uvedením svojej požiadavky. 
 
Na svoju žiadosť dostanete odpoveď bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného 
mesiaca od jej prijatia. V súlade s článkom 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1725 však toto 
obdobie možno v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní zložitosť 
žiadostí a ich počet. O takomto predĺžení aj o jeho dôvodoch vás úrad bude informovať do 
jedného mesiaca od doručenia žiadosti. 
 
Svoj súhlas so spracovaním údajov týkajúcich sa zdravia môžete kedykoľvek odvolať 
zaslaním e-mailu na adresu eventlogistics@euipo.europa.eu. Upozorňujeme, že odvolanie 
vášho súhlasu so spracúvaním vašich údajov týkajúcich sa zdravia nemá vplyv na zákonnosť 
akéhokoľvek spracúvania na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním. 
 
 
7. Akým právnym základom sa riadi spracovanie týchto údajov? 
 
Spracovateľské operácie sa riadia nariadením (EÚ) 2018/1725: 
 
• článok 5 ods. 1 písm. a) – keď je spracúvanie potrebné na splnenie úlohy realizovanej 

vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii (uplatňuje sa na 
identifikačné údaje potrebné na organizovanie stretnutia/podujatia, fotografie, 
videozáznamy atď.), 

mailto:eventlogistics@euipo.europa.eu
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• článok 5 ods. 1 písm. c) – keď je spracúvanie potrebné na plnenie zmluvy, ktorej 
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením 
zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (uplatňuje sa na identifikačné údaje 
potrebné na organizovanie stretnutia/podujatia). 

• článok 5 ods. 1 písm. d) – keď prevádzkovateľ údajov dostal slobodne vyjadrené, 
konkrétne, informované a jednoznačné vyjadrenie súhlasu dotknutej osoby so 
spracúvaním jej údajov týkajúcich sa zdravia, 

• článok 5 ods. 1 písm. e) – keď je spracúvanie potrebné v záujme ochrany životne 
dôležitých záujmov dotknutej osoby (uplatňuje sa len na čísla mobilného telefónu, keď 
sa získavajú počas registrácie na stretnutie/podujatie). 

 
 
Okrem toho sa osobné údaje zhromažďujú a spracúvajú v súlade s internými usmerneniami 
o ochrane údajov na účely spracúvania osobných údajov pri organizovaní a uskutočňovaní 
stretnutí a podujatí iniciovaných/realizovaných úradom EUIPO. 
 
 
8. Ako dlho uchovávame vaše údaje? 
 
Osobné údaje, ktoré spracúva prevádzkovateľ alebo poskytovatelia služieb pod jeho 
dohľadom, sa vo všeobecnosti uchovávajú počas obdobia potrebného na splnenie účelu, 
na ktorý sú spracúvané. 
 
Časť údajov (meno, priezvisko, titul, podpis, e-mail, bankové údaje, daňové registračné číslo 
a prípadne adresa) sa uchováva na účtovné účely nanajvýš sedem rokov. 
 
Ak účastník neodvolal svoj súhlas, údaje týkajúce sa zdravia sa uchovávajú maximálne jeden 
mesiac po podujatí. V prípade odvolania súhlasu sa údaje bez zbytočného odkladu vymažú. 
Ak bol po podujatí nahlásený incident súvisiaci so zdravím, údaje týkajúce sa zdravia sa 
uchovávajú až do ukončenia akéhokoľvek súdneho konania alebo najviac päť rokov po 
podujatí. 
Ostatné údaje sa uchovávajú najviac šesť mesiacov po podujatí. 
 
Niektoré osobné údaje sa však môžu uchovávať počas dlhšieho obdobia, sú to napríklad: 
 
• zvukové, obrazové a audiovizuálne záznamy/fotografie zo stretnutí/podujatí môže 

EUIPO uchovávať na vzdelávacie, inštitucionálne, historické, informačné a/alebo 
propagačné účely počas dlhšieho obdobia v súlade s vyhlásením o ochrane osobných 
údajov na účely spracúvania osobných údajov v kontexte vyhotovovania záznamov a 
fotografií útvarom pre komunikáciu úradu EUIPO, ktoré vám bude poskytnuté na 
požiadanie. Takéto údaje sa môžu zverejňovať na intranete úradu EUIPO, na webovom 
sídle úradu EUIPO alebo sa môžu sprístupniť prostredníctvom iných kanálov sociálnych 
médií úradu či vzdelávacieho portálu akadémie. V tomto prípade budú osobné údaje v 
maximálne možnej miere obmedzené, napríklad sa uchová len meno, priezvisko 
a fotografie. 



7 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 
• Kontaktné údaje možno uchovávať ako súčasť databázy kontaktných údajov, ktorú 

využívajú odbory úradu EUIPO interne, aby mohli kontaktovať dotknuté osoby a pozvať 
ich na stretnutia/podujatia v budúcnosti, ako sa opisuje vo vyhlásení o ochrane 
osobných údajov na účely správy databázy kontaktných údajov úradu EUIPO, ktoré vám 
bude poskytnuté na požiadanie. 

 
9. Na koho sa obrátiť s otázkami týkajúcimi sa spracúvania vašich 

osobných údajov? 
 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania svojich osobných údajov, obráťte sa na 
prevádzkovateľa údajov na tejto e-mailovej adrese: DPOexternalusers@euipo.europa.eu. 
 

Zodpovednú osobu úradu EUIPO môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: 
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu 
 
Sťažnosti: 
 
Ak prevádzkovateľ alebo zodpovedná osoba neodpovedali na vašu žiadosť primerane, 
môžete zaslať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov na e-mailovú 
adresu: edps@edps.europa.eu 

mailto:DPOexternalusers@euipo.europa.eu
mailto:DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
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