
PRAVIDLÁ používania SMS služieb v záujme ochrany osobných údajov  (ďalej len 
,,sms služby“) 

 
 

Poskytovateľ SMS služieb:   
 

A SMS, s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 
387, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka číslo 25950/B (ďalej aj ako „Poskytovateľ SMS 
služieb“)  

 
Poskytovateľ SMS služieb pristupuje k ochrane a bezpečnosti osobných údajov svojich 
zamestnancov, obchodných partnerov a zákazníkov zodpovedne. A SMS, s.r.o. 
implementovala opatrenia na splnenie požiadaviek Európskeho všeobecného nariadenia na 
ochranu údajov (v krajinách EÚ/EEA) (ďalej aj „GDPR“), miestnych zákonov a ustanovení v 
požadovanom rozsahu. 
Všeobecné práva dotknutých osôb sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. 
Vyvíjame 
maximálne bezpečnostné úsilie a opatrenia na náležité ošetrenie narábania s potenciálnymi 
osobnými údajmi. V prípade akýchkoľvek otázok a hlásení týkajúcich sa úprav GDPR, nás, 
prosím, kontaktujte na email infolinka@asms.sk. 
 
 
1. Zaslaním SMS správy používateľ, ako dotknutá osoba, udeľuje organizátorovi, ako 

prevádzkovateľovi, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 
122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“). Účelom spracúvania osobných 
údajov je plnenie a realizácia SMS služby alebo prezentácia alebo organizácia súťaže, jej 
vyhodnotenie, oslovenie výhercu a ďalšia komunikácia s výhercom súťaže, ako 
aj odovzdanie ceny. Vzhľadom k účelu prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje 
v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo a e-mailová adresa. 
Osobné údaje sa spracúvajú výlučne po dobu trvania udeleného súhlasu, a za 
podmienky, že súhlas nebol odvolaný, osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú 
a uchovávajú počas trvania SMS služby alebo SMS súťaže a následne po dobu 
nevyhnutnú pre riadne plnenie a realizáciu SMS služby. Poskytnutie súhlasu je 
dobrovoľné a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, ako 
súhlas udelila. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od poskytoavteľa 
vyžadovať: 

 potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 

 informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu 
podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných 
údajov, 

 informácie o zdroji, z ktorého organizátor získal jej osobné údaje na spracúvanie, 

 zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

 opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych 
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

 likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, 

 likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k 
porušeniu zákona o ochrane osobných údajov, 



 blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času 
jeho platnosti. 

Okrem vyššie uvedeného patria dotknutej osobe aj ostatné práva v zmysle § 28 
zákona o ochrane osobných údajov. 

Osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu 
spracovania. V prípade, že SMS správa súťažiaceho obsahuje aj také osobné údaje, ktoré 
nemajú byť podľa organizátora súťaže predmetom zberu, takéto údaje budú zo strany 
prevádzkovateľa zlikvidované. 

Vzhľadom ku skutočnosti, že dňom 25.05.2018 nadobúdajú účinnosť Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 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 osobných 
údajov) (ďalej len „GDPR“) a  zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), súhlas so spracovaním 
osobných údajov udelený v zmysle tohto bodu pravidiel súťaže sa bude dňom 
25.05.2018 považovať za súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 
zákona (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Informácie v zmysle § 19 zákona sú 
špecifikované v prílohe č. 1 týchto podmienok súťaže s názvom „INFORMÁCIE 
O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV“. 

2. Zaslaním SMS správy súťažiaci súčasne udeľuje poskytovateľovi v súlade s § 12 zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov povolenie na ďalšie 
oslovenie, a to na reklamno-marketingové účely prevádzkovateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany spoločnosti 

A SMS, s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 25950/B, ako 

prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje budú spracúvané (ďalej len „dotknutá 

osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 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 osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) 

a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“). Zákon 

a nariadenie GDPR nadobudnú účinnosť dňom 25.05.2018. 

 

Prevádzkovateľ osobných údajov 

A SMS, s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 25950/B (ďalej aj 

ako „A SMS“). 

 

Zodpovedná osoba 

Zodpovedná osoba nebola spoločnosťou A SMS určená. 

 

 

Účely spracúvania osobných údajov zo strany A SMS 

 prezentácia a organizácia súťaže 

 vyhodnotenie súťaže  

 oslovenie výhercu  

 ďalšia komunikácia s výhercom súťaže 

 odovzdanie ceny 

 prevádzkovanie a realizácia SMS 

služieb



Právny základ 

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas so spracovaním osobných 

údajov v zmysle § 13 ods. 1 zákona (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a oprávnený záujem 

A SMS, ktorým je organizácia a prezentácia súťaže. 

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje 

 poskytovatelia IT služieb 

 advokáti 

 osoby poverené výkonom činností pre A SMS 

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny 

A SMS, ako prevádzkovateľ, nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

A SMS je oprávnená spracúvať osobné údaje po dobu trvania udeleného súhlasu, a za 

podmienky, že súhlas nebol odvolaný, osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú a 

uchovávajú počas trvania súťaže a dobu po skončení súťaže nevyhnutnú pre riadne plnenie 

SMS služieb. 

 

Práva dotknutej osoby 

 právo požadovať od A SMS prístup k svojim osobným údajom,  

 právo na opravu osobných údajov,  

 právo na vymazanie osobných údajov, 

 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

 právo namietať spracúvanie osobných údajov,  

 právo na prenosnosť osobných údajov, 

 právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas,  

 právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na 

ochranu, osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá 

osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. 

Voči A SMS si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti 

alebo elektronickými prostriedkami. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže 

prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným 

spôsobom.  

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na 

infolinka@asms.sk 

 


