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PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚŤAŽI 

RISKUJ! 

Prevádzkovateľ osobných údajov: 

 

RISKUJ! je televíznou vedomostnou súťažou v rámci ktorej dochádza prostredníctvom 

prihlasovacieho formulára a v priebehu súťaže k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, a preto 

týmto informujeme dotknuté osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných 

údajov“) o podmienkach spracúvania ich osobných údajov.  

 

Prevádzkovateľom osobných údajov fyzických osôb, teda subjektom, ktorý spracováva Vaše osobné 

údaje ako účastníkov súťaže RISKUJ! (ďalej len „Súťaž“), je spoločnosť Slovenská produkčná, a. s., 

so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 843 624, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3006/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“). 

 

Ceníme si súkromie všetkých osôb a rešpektujeme ich právo na ochranu osobných údajov. 

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb v súlade so zákonom o 

ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov (ďalej len „Nariadenie“). 

 

Účely a právny základ spracovania osobných údajov a doba ich uchovania: 

 

Záujemca o účasť v Súťaži sa vyplnením prihlasovacieho formulára súťaže dobrovoľne zapája do 

tejto Súťaže a súhlasí s pravidlami súťaže uvedenými v štatúte Súťaže. Osobné údaje získané 

prostredníctvom prihlasovacieho formulára v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, vzdelanie, 

fotografia, e-mail, telefónne číslo, mesto/obec, v ktorej má dotknutá osoba svoje bydlisko, záľuby, 

obľúbená oblasť otázok a zoznam vedomostných súťaží, v ktorých dotknutá osoba účinkovala, sú 

spracúvané na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. b), teda z dôvodu, že spracúvanie osobných 

údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na 

vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, t.j. na posúdenie 

predpokladov účasti v Súťaži, na zabezpečenie zapojenia sa účastníka do Súťaže a jeho prípadného 

kontaktovania. V prípade, ak účastník Súťaže neposkytne osobné údaje uvedené v predchádzajúcej 

vete, Prevádzkovateľ nie je schopný zabezpečiť účasť danej osoby v Súťaži. Prevádzkovateľ bude 

osobné údaje záujemcov o účasť v Súťaži spracúvať do doby nevyhnutnej pre naplnenie účelu ich 

spracovania, t.j. do ukončenia Súťaže. 

 

Účastník Súťaže sa zúčastňuje televíznej Súťaže, v rámci ktorej dochádza k zaznamenávaniu jeho 

účinkovania a prejavov osobnej povahy na audiovizuálny záznam. Účelom spracúvania osobných 

údajov je výroba audiovizuálneho diela – televíznej relácie s názvom RISKUJ! a jeho vysielanie 
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prostredníctvom televíznych programových služieb, audiovizuálnych mediálnych služieb na 

požiadanie a AOVD platformy JOJ PLAY vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnych mediálnych 

služieb na požiadanie MAC TV, s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, 

IČO: 00 618 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 

29871/B (ďalej len „MAC TV“). Osobné údaje účastníkov Súťaže bude Prevádzkovateľ spracúvať po 

dobu archivácie a uchovania audiovizuálneho diela – relácie Riskuj! v archíve Prevádzkovateľa. 

 

Výherca Súťaže je za účelom vyplatenia výhry v Súťaži povinný Prevádzkovateľovi oznámiť aj 

ďalšie osobné údaje nad rámec už poskytnutých údajov z prihlasovacieho formulára. Ide o nasledovné 

osobné údaje výhercu Súťaže: adresa trvalého, resp. prechodného pobytu, rodné číslo, dátum narodenia 

a číslo účtu vo forme IBAN výhercu Súťaže. Uvedené osobné údaje výhercu Súťaže sú spracúvané na 

právnom základe:  

a) podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, teda z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné 

na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, t.j. na zabezpečenie poskytnutia 

a odovzdania výhry výhercovi Súťaže (v prípade, ak výherca Súťaže neposkytne osobné údaje 

uvedené v predchádzajúcej vete, Prevádzkovateľ nebude schopný zabezpečiť odovzdanie 

zmluvnej výhry výhercovi Súťaže podľa pravidiel Súťaže); 

b) podľa § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, teda z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné 

podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná 

(zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

 

Osobné údaje výhercov Súťaže bude Prevádzkovateľ spracúvať po dobu desiatich rokov nasledujúcich 

po roku poskytnutia výhry podľa platných právnych predpisov (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve). 

 

Osobné údaje dotknutých osôb nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 

profilovania, založenom výlučne na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré by 

mohlo mať právne alebo obdobne významné účinky alebo dopady na vaše práva ako dotknutej osoby. 

 

Identifikácia príjemcov osobných údajov: 

 

Prístup k Vašim osobným údajom bude mať len obmedzený počet osôb a výlučne oprávnené osoby 

poverené našou spoločnosťou, ako Prevádzkovateľom, na spracúvanie osobných údajov pre splnenie 

účelov spracovania ako napríklad sekcia výroby, osoby produkčnej spoločnosti a to len v nevyhnutnom 

rozsahu. Oprávnené osoby ich spracúvajú na základe povinnosti a zodpovednosti podľa zmluvných 

požiadaviek a len na základe našich  písomných pokynov, sú riadne preškolené a poučené o ochrane 

osobných údajov  a  konajú výhradne v súlade s našou bezpečnostnou politikou a povinnosťou 

mlčanlivosti. 

 

Za účelom odvysielania programu, v ktorom bude súťaž prezentovaná a informovania o súťaži 

a výhercoch súťaže Prevádzkovateľ poveril spracovaním osobných údajov spoločnosť MAC TV s.r.o., 
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so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 618 322, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 29871/B. 

 

V prípadoch kedy tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis alebo pokiaľ je to nevyhnutné na 

ochranu práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje orgánom štátnej 

správy alebo orgánom činným v trestnom konaní a súdom. 

 

Spracúvanie ani prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie 

mimo členských krajín Európskej únie sa neuskutočňuje. 

 

Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracovávaním osobných údajov: 

 

a) Právo na prístup k osobným údajom 

Dotknutá osoba má právo vyžadovať od TV JOJ na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú jej 

osobné údaje spracúvané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracúvaní 

osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú . Právo na prístup k osobným údajom nesmie 

mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb. 

b) Právo na opravu osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú, so zreteľom na účel 

spracúvania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.  

c) Právo na prenosnosť osobných údajov 

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe zmluvy alebo súhlasu dotknutej 

osoby, má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré 

poskytla TV JOJ, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovom čitateľnom formáte, ak 

dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a pred 

uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé 

dôsledky na práva iných osôb a nevedie automaticky k výmazu osobných údajov dotknutej osoby.  

d) Právo na likvidáciu osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov), 

ktoré sú predmetom spracúvania, ak:  

− sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom, alebo 

− na základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobných údajov z 

právneho titulu súhlasu dotknutej osoby), alebo  

− dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu 

oprávneného záujmu TV JOJ a neprevažujú oprávnené dôvody TV JOJ na spracúvanie 

osobných údajov, alebo  

− osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli získané, alebo pre ktorý sa inak 

spracúvali, alebo  

− po uplynutí času spracúvania a uchovania osobných údajov.  

Právo na likvidáciu osobných údajov podľa 10.4. týchto Podmienok sa neuplatňuje ak je 

spracúvanie osobných údajov naďalej potrebné pre TV JOJ na:  
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− uplatnenie práva na slobodu prejavu, alebo  

− uplatnenie práva na informácie,  

− plnenie povinností podľa ZOOÚ alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, 

− uplatnenie právneho nároku TV JOJ  

− na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel 

podľa § 78 ods. 8 ZOOÚ, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným 

spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.  

e) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov  

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:  

− dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho TV 

JOJ overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu osobných údajov, 

− spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných 

údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 

− TV JOJ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich 

dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo  

− dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZOOÚ, a to až do 

overenia, či oprávnené dôvody na strane TV JOJ prevažujú nad oprávnenými dôvodmi 

dotknutej osoby,  

Ak TV JOJ obmedzí spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, bude dotknutá osoba o 

zrušení takéhoto obmedzenia náležite informovaná.  

f) Právo namietať spracúvanie osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak:  

− ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú  vo všetkých prípadoch, kde právnym 

základom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem TV JOJ alebo verejný záujem.  

− sú tieto osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v 

rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.  

Pokiaľ TV JOJ nebude schopný preukázať jeho nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvanie 

osobných údajov dotknutej osoby, ktorý prevažuje nad právami alebo oprávnenými záujmami 

dotknutej osoby, nebude ďalej osobné údaje dotknutej osoby spracúvať. Ak dotknutá osoba 

namieta proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania) 

nebude TV JOJ ďalej osobných údajov dotknutej osoby za týmto účelom spracúvať. Pokiaľ bude 

dotknutej osobe (používateľovi služieb) odmietnutá možnosť registrácie do služby poskytovanej 

TV JOJ (newsletter alebo užívateľské konto), môže sa dotknutá osoba obrátiť na administrátora 

príslušnej služby či priamo na TV JOJ.  

g) Právo iniciovať začatie konania o ochrane osobných údajov 

Pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú, má dotknutá osoba právo na podanie 

návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov 

(https://www.dataprotection.gov.sk), ktorý vykonáva dozor nad plnením povinností 

vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich spracúvanie osobných 

údajov na území Slovenskej republiky alebo na príslušnom dozornom orgáne na ochranu 

osobných údajov v inom členskom štáte Európskej únie, v ktorom má dotknutá osoba bydlisko.  
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h) Právo nebyť predmetom procesov automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane 

profilovania 

Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo  rozhodnutie, ktoré 

− je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní a 

− má právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo ju podobne významne ovplyvňujú 

Právo nebyť predmetom procesov automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane 

profilovania zahŕňa: 

− právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa 

− právo vyjadriť Vaše stanovisko 

− právo napadnúť takéto rozhodnutie 

Výnimky z nebyť predmetom procesov automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane 

profilovania sú možné v prípade ak je rozhodnutie: 

− nevyhnuté na uzavretie alebo plnenie zmluvy 

− povolené právom Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie 

− založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby 

i) Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov 

Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá 

osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej emailovej adrese. Odvolaním 

súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred 

jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu 

na adrese osobneudaje@joj.sk alebo písomne na adresu sídla TV JOJ, a to Slovenská produkčná, 

a. s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava. Vo svojom oznámení o odvolaní súhlasu je vhodné presne 

špecifikovať, ktorého súhlasu, udeleného dotknutou osobou TV JOJ, sa odvolanie týka, aby mohla 

TV JOJ spracovať odvolanie súhlasu v čo možno najkratšom čase. TV JOJ je povinná pri 

komunikácii s dotknutou osobou overiť si osobné údaje dotknutej osoby tak, aby bolo možné 

dotknutú osobu jednoznačne identifikovať. Za účelom presnej identifikácie dotknutej osoby je TV 

JOJ oprávnená požadovať od dotknutej osoby dodatočné informácie tak, aby bolo možné bez 

pochybností určiť, že osobné údaje dotknutej osoby neboli zneužité a TV JOJ komunikuje priamo 

s dotyčnou dotknutou osobou. TV JOJ bude odpovedať na otázky dotknutých osôb týkajúce sa 

spracovania osobných údajov v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti, a to bezplatne. V 

prípadoch kedy zodpovedanie otázok dotknutej osoby nebude možné vybaviť v lehote jedného 

mesiaca od doručenia žiadosti má TV JOJ právo predĺžiť túto lehotu o ďalšie dva mesiace, a to aj 

opakovane. Každé takéto predĺženie lehoty spolu s dôvodmi tohto predĺženia TV JOJ oznámi 

dotknutej osobe v lehote na vybavenie žiadosti. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne 

neopodstatnená, alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, má TV JOJ právo od 

dotknutej osoby žiadať uhradenie primeraného administratívneho poplatku, alebo odmietnuť na 

základe takejto žiadosti konať. 

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa:  

Zodpovednou osobou je osoba určená Prevádzkovateľom osobných údajov, ktorá plní úlohy podľa 

ZOOÚ. Akékoľvek pripomienky a dotazy k ochrane osobných údajov ako aj akékoľvek podnety 
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a žiadosti vo veci výkonu práv dotknutých osôb alebo iné podania týkajúce sa ochrany osobných 

údajov je možné zasielať Prevádzkovateľovi prostredníctvom týchto kontaktov: Korešpondenčná 

adresa: Slovenská produkčná, a. s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava. Emailová adresa: 

osobneudaje@joj.sk Telefónne číslo: +421 2 5988 8111 

 

Bratislava, 25.5.2022 

Slovenská produkčná, a. s. 


