ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ V PROJEKTE EKOMAPA TRENČIANSKEHO SAMOSTPRÁVNEHO KRAJA
1. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A KONTAKTNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľom projektu EKOMAPA TSK, ktorý je prevádzkovaný a zverejnený na www.tsk.sk/ekomapa
(ďalej aj ako „EKOMAPA“) a prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov v rámci uvedeného projektu je
Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624 (ďalej aj
ako „Prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľa môžete kontaktovať písomne alebo osobne (v prípade, ak osobný kontakt nie je obmedzený v dôsledku
rozhodnutí príslušných orgánov verejnej moci) na adrese K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín alebo e-mailom na emailovú adresu zriadenú pre projekt EKOMAPY martina.kedrova@tsk.sk. Vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany
osobných údajov môžete kontaktovať Prevádzkovateľa a jeho zodpovednú osobu e-mailom na e-mailovej
adrese osobneudaje@tsk.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 00 421 32 65 55 233.

2. SÚHLASY
Ako dotknutá osoba a autor popisnej fotografie k označenému bodu v projekte EKOMAPA odoslaním
webového formulára – pridanie bodu do mapy vyhlasujete, že:






ste autorom doručovanej fotografie, že doručením tejto fotografie neporušujete žiadne z autorských
práv v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„Autorský zákon“) a že vyššie uvedené vyhlásenia sú pravdivé a preberáte zodpovednosť za porušenie
autorských práv v prípade, ak sa vyššie uvedené vyhlásenia ukážu ako nepravdivé alebo zavádzajúce,
ako autor doručovanej fotografie (autorského diela) udeľujete v zmysle § 65 ods. (1) Autorského
zákona Prevádzkovateľovi nevýhradný a bezodplatný súhlas s použitím diela (licenciu), a to na
zverejnenie fotografie v projekte EKOMAPA (uvedenie diela na verejnosti) počas času prevádzky
projektu EKOMAPA na webovej stránke www.tsk.sk/ekomapa a v rozsahu tam uvedenom,
udeľujete Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko a údaj o tom, že ste autorom doručovanej fotografie na účely zverejnenia týchto
osobných údajov ako zdroja pri popise fotografie zdokumentovaného bodu v projekte
EKOMAPA, po dobu 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu, a to v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako
„Nariadenie“).

Poskytnutie všetkých vyššie uvedených súhlasov je dobrovoľné, je však nevyhnutnou podmienkou zverejnenia
popisnej fotografie v projekte EKOMAPA.
3. SÚHLAS (KONKLUDENTNÝ) SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A JEHO UDELENIE DOTKNUTOU
OSOBOU
Prevádzkovateľ uskutočňuje spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účely na základe Vášho súhlasu
ako dotknutej osoby. Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia ako
dotknutá osoba udeľujete tak, že po oboznámení sa s týmito informáciami, sa slobodne a dobrovoľne
rozhodnete doručiť Prevádzkovateľovi Vami vyhotovenú fotografiu prostredníctvom vyššie označeného
webového formulára, a to spolu v Vašim menom a priezviskom ako identifikačnými údajmi autora
zverejňovanej fotografie.
Povinné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 13 Nariadenia nájdete v tabuľke nižšie:
ÚČEL SPRACÚVANIA

PRÁVNY
ZÁKLAD

DOBA
UCHOVÁVANIA

Zverejnenie mena
a priezviska
dotknutej
osoby
ako autora (zdroj)
popisnej
fotografie k bodu
označeného
na
EKOMAPE
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja

Čl. 6 ods. 1
písm.
a)
Nariadenia
–
súhlas
dotknutej
osoby

10
rokov
nasledujúcich
po
dni
udelenia
súhlasu

EKOMAPA TSK – Súhlasy

KATEGÓRIE
OSOBNÝCH
ÚDAJOV

PRÍJEMCOVIA

PRÁVA DOTKNUTÝCH
OSÔB

Meno,
priezvisko,
údaj
o autorstve
fotografie

Osobné
údaje
môžu
byť
poskytnuté
nasledujúcim
príjemcom
–
sprostredkovateľovi
poskytujúcemu
hostingové služby
webovej stránky

Ako dotknutá osoba
máte
právo
kedykoľvek udelený
súhlas
odvolať
(rovnako, ako ste ho
udelili). Všetky ďalšie
informácie
o Vašich
právach
nájdete
v pätičke
webovej
stránky www.tsk.sk.

