Informácia o ochrane osobných údajov pre dotknuté fyzické osoby
na strane zmluvných partnerov DJGT
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene (ďalej len „DJGT“) dôsledne dodržiava
pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb, a to aj pri osobných údajoch
o zamestnancoch a spolupracovníkoch zmluvných partnerov a zmluvných partneroch, ktorí sú
fyzickými osobami. V rámci zosúladenia ochrany osobných údajov s novým všeobecným
európskym nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, ďalej len „GDPR“) si DJGT dovoľuje informovať uvedené
dotknuté fyzické osoby, ako s ich údajmi nakladá, chráni a aké majú práva voči divadlu.
V súvislosti s uzatvorením a plnením zmlúv so zmluvnými partnermi DJGT spracúva aj osobné
údaje o zamestnancoch a spolupracovníkoch zmluvných partnerov a zmluvných partneroch,
ktorí sú fyzickými osobami. Údaje sú uvedené buď priamo v zmluvách alebo získané
v súvislosti s ich plnením. Jedná sa o titul, meno, priezvisko, pracovnú pozíciu a kontaktné
údaje.
Uvedené osobné údaje spracúva DJGT. Ohľadne osobných údajov môže fyzická osoba
kontaktovať osobu v DJGT zodpovednú za osobné údaje na osobneudaje@djgt.sk.
Predmetné osobné údaje potrebuje DJGT získať, používať a iným spôsobom spracúvať na
efektívne a riadne plnenie zmluvy, za účelom komunikácie s príslušnými pracovníkmi na strane
zmluvného partnera, čo je oprávnený záujem DJGT. V prípade neposkytnutia osobných údajov
by nebolo možné riadne, včas a efektívne plniť predmet zmluvy.
V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu, ako i podklady k zmluve vrátane v nich uvedených
osobných údajov fyzických osôb evidovať a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo
podobnej evidencie alebo tieto osobné údaje inak spracúvať na účely daňových, účtovných
alebo podobných predpisov (za účelom doručenia faktúry príslušnému pracovníkovi
zmluvného partnera), je zodpovedajúce uchovávanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov
nevyhnutné na splnenie povinnosti DJGT vyplývajúcej z platných právnych predpisov.
Predmetné osobné údaje, okrem predkladania podkladov a informácií príslušným orgánom
štátnej a verejnej správy na základe povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov,
sú poskytované len v nevyhnutných prípadoch.
Predmetné osobné údaje DJGT uchováva do uplynutia 10 rokov od skončenia zmluvnej
spolupráce so zmluvným partnerom. Osobné údaje, ktoré je nevyhnutné uchovávať podľa
daňových, účtovných alebo iných predpisov, budú uchovávané na dobu podľa týchto predpisov,
ak táto bude dlhšia.
Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje DJGT spracúva, majú právo na prístup
k osobným údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, právo namietať v určitých prípadoch proti spracúvaniu, právo na ich prenos inej
osobe a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

