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Oznámenie o spracúvaní osobných údajov 
 
 
 
 

Príloha č. 1  
Bezpečnostnej smernice o ochrane osobných údajov 

zo dňa 01.01.2023 
 
 

webová stránka www.golden-entertainment.com  
webová stránka www.datasec.sk  

webová stránka www.hodinovymanazer.sk   
 
 

Spoločnosť GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o. 
údaje o spoločnosti na webovej adrese 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=356729&SID=9&P=0 
 
 
 

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 25.5.2018) 
a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  
a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

 
 

 
(for English speakers: please translate this letter into English language, or 

ask for it at email info@golden-entertainment.com) 
 
 
 
 

Aktualizácia dňa: 19.12.2022 
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Záleží nám na vašich osobných údajoch 
 
Prevádzkovateľom webových stránok www.golden-entertainment.com, www.hodinovymanazer.sk a 
www.datasec.sk je súkromná spoločnosť GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o., so sídlom Rázusova 1247/33, 941 
01 Bánov, IČO: 50431692, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 41300/N 
(ďalej aj ako „GOLDEN ENTERTAINMENT“). Spoločnosť sa venuje činnostiam v oblasti informačnej 
a kybernetickej bezpečnosti, riadenia kvality a environmentu, ako aj oblasti umeleckej činnosti ako umelecká 
agentúra. Ochrana vášho súkromia je pre nás aktivitou s vysokou prioritou. Toto oznámenie o spracúvaní 
osobných údajov vysvetľuje, aké osobné údaje budeme spracúvať, akým spôsobom, prečo ich spracúvame a 
komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené. Preto si prečítajte pozorne toto oznámenie. 
 
Obchodná značka DATAsec.sk je obchodnou značkou spoločnosti GOLDEN ENTERTAINMENT s.r.o., ktorá bola 
od 24.1.2019 zaradená do zoznamu preverených hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie. 
Spoločnosť zároveň bola zaradená medzi spoľahlivé daňové subjekty na základe splnenia kritérií Finančnej 
správy SR. 
 
Ochrana osobných údajov 
V rámci našej GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o. sa tešíme z vašej návštevy na jej webových stránkach 
www.golden-entertainment.com, www.hodinovymanazer.sk a www.datasec.sk ako aj z vášho záujmu o našu 
firmu a o naše služby. Berieme ochranu vašich súkromných údajov vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve 
našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás 
dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme do úvahy. V priebehu vašej návštevy na 
našich webových stránkach nemusíte poskytnúť žiadne osobné údaje, ani o vás žiadne osobné údaje nezbierame 
– s výnimkou Cookies, resp. IP adries návštevníka (viac v časti Cookies a v časti Získavanie a spracovanie 
osobných údajov – AJ KEĎ SME NA NAŠICH STRÁNKACH COOKIES VYPLI A POUŽÍVAME LEN 
NEVYHNUTNÉ COOKIES POTREBNÉ PRE CHOD STRÁNKY). Naše webové stránky slúžia len pre vašu 
informáciu o našich kľúčových službách a kontaktných údajoch na nás. Naše webové stránky obsahujú prepojenia 
na iné webové stránky, ako sú sociálne siete a YouTube a naše partnerské spoločnosti (viac v časti SOCIÁLNE 
SIETE A INÉ WEBOVÉ STRÁNKY). Zároveň Vás informujeme, že na stránke sú na nej vložené videá na Youtube 
a odkazy na ne, prepoj na poslanie emailu k nám a prepoj na možnosť zatelefovania k nám. 
 
Ochrana osobných údajov nami zastupovaných umelcov 
Aj v tejto oblasti postupujeme v súlade s platnou legislatívou. Hoci je v zákone č. 18/2018 v časti OSOBITNÉ 
SITUÁCIE ZÁKONNÉHO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV § 78 ods. (1) uvedené, „prevádzkovateľ môže 
spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné 
na akademický účel, umelecký účel alebo literárny účel“, my pracujeme nad rámec tejto požiadavky. Pri nami 
zastupovaných umelcoch riešime ochranu ich osobných údajov zmluvne, čím sa zaväzujeme legislatívu 
dodržiavať nad rámec zákonných povinností. Dôsledne dbáme na to, aby sme spracúvaním osobných údajov na 
taký účel neporušili právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia.  
 
Podľa zákona č. 18/2018 v časti OSOBITNÉ SITUÁCIE ZÁKONNÉHO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV § 
78 ods. (2) môže GOLDEN ENTERTAINMENT ako Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje bez súhlasu 
dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti 
masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z 
predmetu činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ porušuje právo 
dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných 
údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská 
republika viazaná. 
 
Získavanie a spracovanie osobných údajov 
Keď navštívite naše webové stránky www.golden-entertainment.com, www.hodinovymanazer.sk a 
www.datasec.sk, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola 
pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré 
u nás navštívite, ako aj dátum a trvanie návštevy. Iné vaše osobné údaje sa nezaznamenajú (s výnimkou Cookies 
– ale aj tie sa snažíme na našich webových stránkach vypínať po každej aktualizácii). 
 
Použitie a postúpenie osobných údajov, účelová väzba 
GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o. nepoužije vaše osobné údaje na žiadne účely, keďže ich nezískava (okrem 
Cookies a IP adries, ktoré sa však snažíme udržiavať na našich webových stránkach www.golden-
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entertainment.com, www.hodinovymanazer.sk a www.datasec.sk defaultne vypnuté po každej aktualizácii). 
Postúpenie osobných údajov (IP adresa, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webová 
stránka, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, ako aj dátum a trvanie návštevy) štátnym 
zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných národných právnych predpisov. 
 

1. Kto je prevádzkovateľom webových stránok? 
Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných 
údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe. GOLDEN ENTERTAINMENT je v súlade s článkom 4 bodom 
7. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom v kontexte ochrany osobných údajov. 
 

2. Kto je pouz ̌ívateľom našich webových stránok 
Používateľom webových stránok www.golden-entertainment.com, www.hodinovymanazer.sk a www.datasec.sk 
je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a používa naše webové stránky v rozsahu ich poskytovaných informácií, 
resp. ponúkaných služieb. 
  

3. Pouz ̌ívanie webovej stra ́nky  
Používaním webových stránok www.golden-entertainment.com, www.hodinovymanazer.sk a www.datasec.sk 
vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami používania. Ak s nimi nesúhlasíte, stránky opustite. Podmienky sa riadia 
slovenským právom. Webovaé stránky www.golden-entertainment.com, www.hodinovymanazer.sk a 
www.datasec.sk sú chránené autorským právom.  
 

4. Nekomerc ̌ne ́ pouz ̌itie  
Prevádzkovateľ webových stránok www.golden-entertainment.com, www.hodinovymanazer.sk a www.datasec.sk 
dáva povolenie na kopírovanie textu alebo publikovaných dokumentov na tejto stránke iba na nekomerčné 
použitie za predpokladu, že všetky kópie takto vytvorených dokumentov ponesú všetky autorské práva obsiahnuté 
v týchto textoch a dokumentoch a budú označené zdrojom www.golden-entertainment.com, 
www.hodinovymanazer.sk a www.datasec.sk  

 
5. Kto je dotknutou osobou? 

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva GOLDEN ENTERTAINMENT vo svojom 
informačnom systéme ako prevádzkovateľ. 
 
Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami: 
 

• fyzické osoby, s ktorými má GOLDEN ENTERTAINMENT v rámci vykonávania svojej činnosti 
uzavretú rámcovú zmluvu, zmluvu o výkone umeleckej činnosti (ďalej aj ako „klienti“); 

• zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny 
orgán právnickej osoby; 

• oprávnené osoby klienta v zmysle § 817 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“); 

• fyzické i právnické osoby, ktoré navštívia naše webové stránky www.golden-entertainment.com, 
www.hodinovymanazer.sk a www.datasec.sk, 

• iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať s vykonávaním umeleckej činnosti. 
 

6. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje? 
Prevádzkovateľ používaním webových stránok www.golden-entertainment.com, www.hodinovymanazer.sk a 
www.datasec.sk nezískava ani nespracováva osobné údaje. Osobné údaje získava a spracúva len pre účely 
uzatvorenia zmluvného (obchodného alebo manažérskeho) vzťahu. 
 
Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo na základe vášho slovného alebo písomného súhlasu. Ide najmä o tieto účely, ktorých podrobný zoznam 
je možné nájsť v prílohe č. 1 tohto oznámenia alebo na našom webovom sídle (vrátane aktualizácie): 

• Obchodné  účely (uzatvorenie zmluvy a jej plnenie)  – bez súhlasu; 
• Marketingové účely vrátane propagácie umelca na sociálnych sieťach, v printových, rozhlasových 

i televíznych médiách všetkého typu –  súhlas, resp. prekliky na stránky našich obchodných partnerov. 
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Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a plnenia 
zmluvy, plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a 
právom chránených záujmov. Uzatvorenie zmluvy je dobrovoľné.  
 
Vaše osobné údaje na marketingové účely spracúvame len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete 
kedykoľvek odvolať (vrátane preklikov na webové stránky našich obchodných partnerov). Pri každom takomto 
prepojení (prekliku) Vás, návštevníkov našich webových stránok, na stránkach vždy upozorňujeme na 
presmerovanie na oficiálny e-shop Poradcu podnikateľa (www.zakon.sk) alebo webové stránky 
www.pp.sk, resp. www.bezpecnostvpraxi.sk s dôrazom na informáciu, aby ste si pred kliknutím  pozorne 
prečítali: 

Ochranu osobných údajov GOLDEN ENTERTAINMENT (obchodná značka DATAsec.sk) 
Ochranu osobných údajov Poradcu podnikateľa 

Obchodné podmienky Poradcu podnikateľa 
 
Zároveň je vždy uvedené upozornenie, že kliknutím na link nižšie prejavujete Vašu slobodnú vôľu a rozhodnutie 
prejsť na webovú stránku nášho obchodného partnera. Marketingovým účelom je najmä naša činnosť spočívajúca 
v priamom marketingu – ponuke produktov, zasielaní noviniek (newsletter), prekliky na webové stránky našich 
obchodných partnerov. 
 

7. Aké osobné údaje budeme o vás v rámci umeleckej agentúry GOLDEN ENTERTAINMENT s.r.o. 
spracúvať? 

Na účely uvedené v bode 6. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje: 
 

a. obchodné údaje, meno a priezvisko fyzickej osoby alebo konateľa, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, 
IČ DPH, 

b. číslo mobilného telefónu konateľa,  
c. email,  
d. bankové spojenie a IBAN,  
e. fotografie umelca a z eventu, 
f. reklamné promo fotografie, videá a videoklipy, 
g. videozáznamy z eventu, 
h. zvukové záznamy z eventu, 
i. podpis a popis činnosti, 
j. pri uzatváraní zmluvy osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum 

narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti; 
k. údaje z Facebooku v rozsahu meno a priezvisko, profilový obrázok, pohlavie, 
l. iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto 

oznámenia. 
 

8. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom v rámci GOLDEN ENTERTAINMENT s.r.o.? 
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných 
prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne 
záväzných právnych predpisov alebo vášho súhlasu. Ide najmä o tieto subjekty, ktorých podrobný zoznam je 
možné nájsť v prílohe č. 2 tohto oznámenia alebo na našom webovom sídle (vrátane aktualizácie): 

• orgány verejnej moci (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, správne orgány); 
• klientom oboch zmluvných strán, ktorí sú aktívnymi aj potenciálnymi odberateľmi činnosti oboch 

zmluvných strán, 
• štátnym a kontrolným úradom SR, 
• médiám všetkého typu, 
• sieti používateľov webovej stránky a sociálnych sietí spravovaných oboma zmluvnými stranami,  
• na marketingové účely spojené s propagáciou činnosti oboch zmluvných strán. 

 
Na účely uvedené v bode 6. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov 
sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi 
pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. 
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Ide najmä o tieto subjekty, ktorých podrobný zoznam je možné nájsť v prílohe č. 3 tohto oznámenia alebo na 
našom webovom sídle (vrátane aktualizácie): 

• umelecké agentúry v priestore Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“) 
(v prípade potreby umeleckej propagácie mimo EHP sa osobitne písomne dohodne postup 
s dotknutou osobou); 

• koncoví prijímatelia produktov a služieb – klienti; 
• prevádzkovatelia webových stránok – umelecké agentúry, klienti, partnerské spoločnosti, 
• ekonomickí poradcovia a spoločnosti poskytujúce účtovné služby. 

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich 
spracúvať. 
 

9. Kde budú vaše osobné údaje spracúvané? 
Vaše osobné údaje sú spracúvané v krajinách EHP, a to príjemcami špecifikovanými v Prílohe č. 2 tohto 
oznámenia. V prípade uskutočníme všetky potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby prenos vašich osobných 
údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade použijeme najmä 
štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v 
zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 
 

10. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom? 
V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo 
iné, máte právo: 

• na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, 
a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä 
prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté; 

• kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu; 
• žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne; 
• na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O 

výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia; 
• na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť 

vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť; 
• získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre nového 

poisťovateľa; 
• podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 
Odvolať súhlas s poskytnutím osobných údajov na účely komunikácie môžete vykonať písomne emailom - 
správou elektronickej pošty zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 9. tohto oznámenia. Aby sme 
mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení 
požadovať ďalšie dodatočné informácie. 
 
V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od 
doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého 
charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať 
primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne 
neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti. 
 

11. Ako môžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov? 
Ak to umožňujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, máte právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali 
vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, 
nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy. 
 
Na rozdiel od vašich práv uvedených v bode 10. tohto oznámenia, sa právo namietať spracúvanie osobných údajov 
týka len tých prípadov, ak vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu a na základe príslušných 
ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnené záujmy GOLDEN ENTERTAINMENT, plnenie 
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úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci). Toto právo môžete uplatniť rovnakým 
spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 7. tohto oznámenia. 
 
 

12. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? 
Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme 
a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a 
registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom GOLDEN ENTERTAINMENT nasledovne: 
 

• zmluva vrátane príslušnej dokumentácie – desať (10) rokov od uzatvorenia spisu; 
• sťažnosti, návrhy, pochvaly a ich evidencia - desať (10) rokov od uzatvorenia spisu; 
• bežná korešpondencia – päť (5) rokov od uzatvorenia spisu; 

 
Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje registratúrne 
záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a 
registratúrach. 

 
13. Ako nás môžete kontaktovať? 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať 
prostredníctvom nasledovných údajov: 
 
GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o. 
Ing. Stanislav Guláš 
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov  
Rázusova 1247/33 
941 01 Bánov 
Tel.: +421 908 731 269 
E-mail: info@golden-entertainment.com 
 

14. Ako často aktualizujeme toto oznámenie? 
Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia 
bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle. 
 

15. Možnosť voľby 
Na našich webových stránkach www.golden-entertainment.com, www.hodinovymanazer.sk a www.datasec.sk 
môžete Cookies kedykoľvek vypnúť, nastaviť alebo ich neakceptovať. 
 

16. Cookies 
Cookies (na našich webových stránkach www.golden-entertainment.com, www.hodinovymanazer.sk a 
www.datasec.sk sa ich snažíme udržiavať defaultne vypnuté) sú malé "súbory", ktoré sa uložia na váš pevný disk, 
a štandardne umožňujú uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu každej webovej stránky. 
Cookies svojím charakterom štandardne pomáhajú aj pri identifikácii zvlášť populárnych oblastí internetovej 
ponuky. GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o. nepoužíva Cookies na to, aby sme mohli sledovať preferencie 
návštevníkov a aby sme mohli podľa toho optimálne vytvárať webové stránky, hoci webové servery tieto cookies 
zbierajú a ukladajú na technicky najkratšiu možnú dobu. Tak by sme mohli obsahy našich internetových stránok 
cielene prispôsobiť vašim potrebám a tým zlepšiť našu ponuku - to však nevyužívame. Cookies sa ďalej môžu 
využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom 
počítači. To však tiež nevyužívame. Väčšina prehliadacích programov akceptuje cookies automaticky. Zápisu 
cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte "neakceptovať cookies". Presné 
nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, 
môžete kedykoľvek vymazať. Ak nebudete akceptovať cookies, nebude to v žiadnom prípade viesť 
k obmedzeniam funkcií našej webovej stránky. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez 
cookies. Pre prípadné otázky ohľadom Cookies kontaktujte prosím našu spoločnosť na telefónnom čísle 
+421 908 731 269. 
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17. Bezpečnosť 
GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o. prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby chránil u nás 
vedené osobné údaje klientov a spolupracovníkov proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. 
Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú tak, ako sa vyvíja technológia. 
 
 

18. SOCIÁLNE SIETE A INÉ WEBOVÉ STRÁNKY 
Naše webové stránky obsahujú odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami – jedná sa o sociálne 
siete a partnerské spoločnosti. Všetky boli vybraté starostlivo a so zámerom poskytnúť komplexné informácie, 
pričom používanie log je manažované tretími stranami. Na webové stránky uvedených organizácií, inštitúcií a 
spoločností nemá prevádzkovateľ vplyv a za žiadne vyhlásenia alebo materiál na týchto stránkach, kam vstupujete 
na základe vlastného rozhodnutia, nenesie zodpovednosť.  
  
Sociálne siete a iné webové stránky v pozícii tretích strán, ktoré poskytujú interaktívne zásuvné moduly alebo 
funkcie sociálnych sietí (napr. vám umožňujú pripojiť sa k službe Facebook alebo Google na vyhľadanie priateľov 
alebo pridávajú prepojenia, napríklad označenia „Páči sa mi to“ pre stránky) na webových lokalitách spoločnosti 
GOLDEN ENTERTAINMENT môžu používať súbory cookie alebo iné metódy (napr. webové signály) na 
zhromažďovanie informácií o vašom používaní našich webových lokalít a aplikácií. Používanie takýchto údajov 
treťou stranou závisí od pravidiel ochrany osobných údajov dostupných na webovej stránke danej sociálnej siete, 
ktoré by ste si mali dôkladne preštudovať. Takéto tretie strany môžu používať súbory cookie alebo iné spôsoby 
sledovania na vlastné účely a spojením informácií o vašom používaní našich stránok s akýmikoľvek osobnými 
informáciami, ktoré o vás zhromaždili. Môžeme tiež získavať analytické informácie zo sociálnych sietí, ktoré nám 
pomáhajú merať efektívnosť nášho obsahu a reklám na sociálnych sieťach (napr. impresie a kliknutia). Na našej 
webovej stránke sa nachádzajú prepojenia na iné webovú stránky typu sociálnych sietí a videá YouTube. Tieto 
prepojenia majú za cieľ poskytnúť návštevníkom našej webovej stránky pohľad na spôsob našej práce a vizuálu 
show. Pred kliknutím na tieto prepojenia si prosím najprv pozorne preštudujte oblasť ochrany osobných údajov 
predmetných tretích strán. 
 
Našim špeciálnym partnerom je spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. (IČO: 31 592 503), v rámci ktorého 
na našich webových stránkach (najmä www.datasec.sk) nájdete prepojenia na www.pp.sk, www.zakon.sk 
a www.bezpecnostvpraxi.sk. Spoločnosť Poradca podnikateľa a jeho webové stránky boli vybrané starostlivo a po 
dôkladnom zvážení ako spoľahlivý obchodný partner, ktorý chráni osobné údaje svojich klientov s mimoriadnou 
pozornosťou. Napriek tomu pri každom takomto prepojení (prekliku) Vás, návštevníkov našich webových stránok 
na stránkach vždy upozorňujeme na presmerovanie na oficiálny e-shop Poradcu podnikateľa 
(www.zakon.sk) alebo webové stránky www.pp.sk, resp. www.bezpecnostvpraxi.sk s dôrazom na informáciu, 
aby ste si pred kliknutím  pozorne prečítali: 
Ochranu osobných údajov GOLDEN ENTERTAINMENT (obchodná značka DATAsec.sk) 
Ochranu osobných údajov Poradcu podnikateľa 
Obchodné podmienky Poradcu podnikateľa 
 
Zároveň je vždy uvedené upozornenie, že kliknutím na link nižšie prejavujete Vašu slobodnú vôľu a rozhodnutie 
prejsť na webovú stránku nášho obchodného partnera. 
 

19. Právo na informácie 
Na požiadanie vám GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o. v zmysle platnej legislatívy elektronicky písomne oznámi, 
podľa možnosti obratom, či má o vás zaznamenané osobné údaje a o aké údaje ide. U nás sa neregistrujete ako 
užívatelia, takže nie je relevantná možnosť vidieť osobné údaje a prípadne ich vymazať alebo zmeniť 
(samozrejme okrem Cookies, alebo IP adresy).  
 
Ak máte otázky týkajúce sa spracovania svojich osobných údajov, môžete sa obrátiť na nášho splnomocnenca 
na ochranu údajov na telefónnom čísle +421 908 731 269 alebo na email info@golden-entertainment.com, ktorý 
vám je k dispozícii nielen v prípade žiadostí o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností. 
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Príloha č. 1 – Účely spracúvania 
 
 

účel Váš výslovný súhlas? 

• uzatváranie zmlúv vrátane 
predzmluvných vzťahov; 

• identifikácia klientov; 
• správa zmlúv; 
• poskytovanie plnenia zo zmlúv; 
• poskytovanie asistenčných služieb; 
• dokumentovanie činnosti agentúry; 

 

• Nie, pretože potrebujeme spracúvať 
vaše osobné údaje za účelom plnenia 
zmluvy a ďalších povinností v zmysle 
platnej legislatívy. Uzatvorenie zmluvy 
je dobrovoľné 

• právnym základom je článok 6 bod 
1. písm. b) všeobecného nariadenia 
o ochrane údajov a iné osobitné 
právne predpisy 

• poskytnutie osobných údajov je 
podmienkou uzatvorenia zmluvy 

• ochrana pred legalizáciou príjmov 
z trestnej činnosti a o ochrane 
pred financovaním terorizmu 

• Nie 
• právnym základom je zákon o ochrane 

pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a o ochrane pred financovaním 
terorizmu 

• marketingové oslovovanie – priamy 
marketing, ponuka produktov vrátane 
profilovania (cielená marketingová 
ponuka), zasielanie noviniek 

• Áno, vaše osobné údaje na 
marketingové účely spracúvame len na 
základe vášho výslovného súhlasu, 
ktorý môžete kedykoľvek odvolať 

• Pri každej možnosti prepojenia 
(prekliku) na webové stránky našich 
obchodných partnerov Vás, 
návštevníkov našich webových stránok, 
na stránkach vždy upozorňujeme na 
presmerovanie na oficiálny e-shop 
Poradcu podnikateľa (www.zakon.sk) 
alebo webové stránky www.pp.sk, 
resp. www.bezpecnostvpraxi.sk 
s dôrazom na informáciu, aby ste si 
pred kliknutím  pozorne prečítali: 

a) Ochranu osobných údajov 
GOLDEN ENTERTAINMENT 
(obchodná značka 
DATAsec.sk) 

b) Ochranu osobných údajov 
Poradcu podnikateľa 

c) Obchodné podmienky 
Poradcu podnikateľa 

Zároveň je vždy uvedené upozornenie, 
že kliknutím na link nižšie prejavujete 
Vašu slobodnú vôľu a rozhodnutie 
prejsť na webovú stránku nášho 
obchodného partnera. 
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• zapojenie sa do súťaží • Áno, vaše osobné údaje na účely 
zapojenia do súťaži spracúvame do len na 
základe vášho výslovného súhlasu, ktorý 
môžete kedykoľvek odvolať 

• Promo zastupovaných umelcov a klientov 
na sociálnych sieťach, printových, 
rozhlasových a televíznych médiách 
všetkého druhu 

• Áno, vaše osobné údaje na účely 
zapojenia do súťaži spracúvame do len na 
základe vášho výslovného súhlasu, ktorý 
môžete kedykoľvek odvolať 

• plnenie iných povinností v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov 

• Nie 
• právnym základom je článok 6 bod 1. 

písm. c) všeobecného nariadenia 
• o ochrane údajov a príslušný všeobecne 

záväzný právny predpis 
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Príloha č. 2 – Zoznam príjemcov1 
 
 
 

 
 
Subjekt (okruh subjektov) 

Právny základ 
poskytovania/sprístupňovania 
osobných údajov 

 
 
súdy 

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v 
znení neskorších predpisov 

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 
neskorších predpisov 

orgány činné v trestnom konaní zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 
neskorších predpisov 

 
 
 

daňové orgány 

zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v 
oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, 
služba cudzineckej polície, služba finančnej polície 
Policajného zboru 

zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 
neskorších predpisov 

osobitný útvar služby finančnej polície Policajného 
zboru - finančná spravodajská jednotka 

plnenie úloh poisťovne podľa zákona č. 297/2008 Z. 
z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom 
znení 

 
 
súdni exekútori 

zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a 
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene 
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších 
predpisov 

správcovia a predbežní správcovia v konkurznom 
konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom 
konaní alebo v konaní o oddlžení, dozorní 
správcovia 

zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 
 
1 okrem sprostredkovateľov. Zoznam sprostredkovateľov sa nachádza v prílohe č. 3 tohto oznámenia 
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advokáti 

zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov 

notári zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej 
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších 
predpisov 

 
 
znalci, tlmočníci, prekladatelia 

zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a 
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

audítori a orgány, ktoré vykonávajú nad týmito 
audítormi dohľad 

zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite 
a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

 
 
 

likvidační zástupcovia pri likvidácii zahraničných 
škodových udalostí (v zmysle čl. 4 Smernice 
2000/26/ES Európskeho parlamentu a Rady), resp. 
korešpondenti (v zmysle čl. 4 Interných pravidiel) – 
zástupcovia v tzv. krajinách Zelenej Karty 

SMERNICA 2000/26/ES EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY 

zo 16. mája 2000 

o aproximácii právnych predpisov členských štátov 
týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o 
zmene a doplnení smerníc Rady č. 73/239/EHS a 
88/357/EHS 

(Štvrtá smernica o poistení motorových vozidiel) 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo ním 
určený iný orgán štátnej správy v oblasti daní, 
poplatkov a colníctva 

zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene 
informácií o finančných účtoch na účely správy daní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

iné osoby a orgány, ktorým je podľa zákona 
o poisťovníctve a podľa osobitných predpisov 
oprávnená poskytovať/sprístupňovať informácie 
alebo ktorým má poisťovňa zákonom uloženú 
povinnosť informácie poskytovať/sprístupňovať – 
napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR 

príslušný všeobecne záväzný právny predpis 
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Príloha č. 3 – Zoznam sprostredkovateľov 
 
 

Subjekt (okruh subjektov) Účel poverenia 

Jarmila Jasná, Ďorocká 11, 940 01 Nové Zámky, IČO: 
35202378 

Povaha a účel spracovania osobných údajov je 
spracovanie mzdovej a účtovnej agendy GOLDEN 
ENTERTAINMENT s. r. o. (ďalej len Prevádzkovateľa). 
Sprostredkovateľ vykonáva spracovanie osobných 
údajov uložených vo svojich informačných systémoch 
výhradne z dôvodu spracovania účtovnej a mzdovej 
agendy. Sprostredkovateľ spracováva osobné údaje iba 
po dobu trvania zmluvy. Po zrušení zmluvy ich 
Sprostredkovateľ zmaže do 30 dní aj zo všetkých záloh 
s výnimkou zákonom stanovených dôb archivácie 
v kontexte Registračného poriadku Sprostredkovateľa. 

MRP - Company spol. s r. o. 
Kpt. Jána Nálepku 607/25 
976 46 Valaská, IČO: 31582320 

Povaha a účel spracovania osobných údajov je 
spracovanie a tvorba faktúr v kontexte používania 
programového vybavenia webovej aplikácie 
Turbofaktúra. Sprostredkovateľ vykonáva spracovanie 
osobných údajov uložených v systéme Turbofaktúra 
výhradne z dôvodu udržania technickej funkčnosti 
systému Turbofaktúra. Sprostredkovateľ spracováva 
osobné údaje uložené Prevádzkovateľom v systéme 
Turbofaktúra iba po dobu trvania užívateľského účtu, 
ktorý́ si Prevádzkovateľ v systéme Turbofaktúra založil. 
Po zrušení užívateľského účtu ich Sprostredkovateľ 
zmaže do 30 dní aj zo všetkých záloh. 

OnBoard, spol. s r. o., Várdayho 21, 940 01 Nové 
Zámky, IČO: 36 565 156 

Povaha a účel spracovania osobných údajov je 
spracovanie a tvorba webových stránok 
a prevádzkovanie registračných i hostingových služieb. 
Sprostredkovateľ vykonáva spracovanie osobných 
údajov na svojich informačných systémoch výhradne z 
dôvodu udržania chodu webovej stránky a emailov. 
Sprostredkovateľ spracováva osobné údaje uložené 
Prevádzkovateľom vo svojich informačných systémoch  
iba po dobu trvania zmluvy. Po zrušení zmluvy ich 
Sprostredkovateľ zmaže do 30 dní aj zo všetkých záloh. 

EXO TECHNOLOGIES, spol. s r. o., Mlynské Nivy 
52B, 821 05 Bratislava, IČO: 36 565 156 

Povaha a účel spracovania osobných údajov je 
spracovanie a tvorba webových stránok 
a prevádzkovanie registračných i hostingových služieb. 
Sprostredkovateľ vykonáva spracovanie osobných 
údajov na svojich informačných systémoch výhradne z 
dôvodu udržania chodu webovej stránky a emailov. 
Sprostredkovateľ spracováva osobné údaje uložené 
Prevádzkovateľom vo svojich informačných systémoch  
iba po dobu trvania zmluvy. Po zrušení zmluvy ich 
Sprostredkovateľ zmaže do 30 dní aj zo všetkých záloh. 

Ak pri poskytovaní výpočtovej kapacity a úložiska 
virtuálnych serverov a doplnkových služieb správy 
serverov klienta, emailovom hostingu, webhostingu, 
registrovaní domén, vybavovaní SSL certifikátov a 
poskytovaní nástrojov na editovanie a pridávanie 
obsahu na klientove webstránky dochádza k 
spracúvaniu osobných údajov, realizuje to vždy v mene 
GOLDEN ENTERTAINMENT ako jej sprostredkovateľ. 
Spravidla osobné údaje len uchovávajú a zabezpečujú 
ich technickú dostupnosť, pričom bez bližších pokynov 
alebo objednania doplnkových služieb od našich 
klientov s nimi nevykonávajú žiadne ďalšie 
spracovateľské operácie.  
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Oúčeloch aprávnych základoch tohto spracúvania sú 
povinné informovať dotknuté osoby naši klienti ako 
samostatní prevádzkovatelia.  

Podmienky ochrany osobných údajov: 
https://www.exohosting.sk/download/others/podmienky
_ochrany_sukromia.pdf  

Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631124, Partizánska 
cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 

Spracúvanie údajov z vrátených doručeniek a celých 
vrátených doručenkových zásielok 

 
 
Ostatné spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľmi sa týka spracúvania v súlade so zákonom č. 18/2018 
v časti OSOBITNÉ SITUÁCIE ZÁKONNÉHO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV § 78 ods. (1), kde je 
uvedené, „prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie 
osobných údajov je nevyhnutné na akademický účel, umelecký účel alebo literárny účel“, my pracujeme nad 
rámec tejto požiadavky. Podľa zákona č. 18/2018 v časti OSOBITNÉ SITUÁCIE ZÁKONNÉHO SPRACÚVANIA 
OSOBNÝCH ÚDAJOV § 78 ods. (2) môže GOLDEN ENTERTAINMENT ako Prevádzkovateľ spracúvať osobné 
údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby 
informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, 
ktorému to vyplýva z predmetu činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ 
porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie 
osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 
Slovenská republika viazaná. 


