Informácie poskytované nositeľom práv v pozícii dotknutej osoby v prípade spracovania ich osobných údajov
V súlade s článkom 13 až 22 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len
„GDPR“)

SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov
Kontaktné údaje prevádzkovateľa
Tel. č.: 02 52 963 190
Email: slovgram@slovgram.sk

Štatutárny zástupca: Natália Škvareninová
Tel. č.: 02 52 963 190
Email: director@slovgram.sk
Naďa Hrušková
Zodpovedná osoba
Tel. č.: 02 52 963 190
Email: hruskova@slovgram.sk
Kolektívna správa majetkových práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych
Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje
záznamov
určené
Prevádzkovateľ

Právny základ spracúvania

Príjemcovia osobných údajov

Zmluvný (zmluva o zastupovaní) a zákonný (zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení
neskorších predpisov)
-

-

iné OKS (zahraničné) v pozícii prevádzkovateľa
na základe recipročnej zmluvy
iné OKS (tuzemské) v pozícii prevádzkovateľa
na základe dohody o spoločnej správe
agentúry zastupujúce nositeľov práv v pozícii prevádzkovateľa
na základe zmluvy o spolupráci (len v prípade nositeľov práv, ktorých zastupujú tieto
agentúry)
SCAPR – spravovateľ databáz IPD a VRDB na výmenu dát medzi zahraničným
organizáciami kolektívnej správy
štátne orgány (daňový úrad a pod.) a iné oprávnené subjekty podľa zákona
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Cezhraničný prenos osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov
Práva dotknutej osoby vo vzťahu k osobným
údajom v rozsahu podľa GDPR
(podrobný obsah jednotlivých práv môžete nájsť
v dokumente GDPR_obsah a rozsah práv DO)

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

-

bezpečnostná služba, skartovacia služba
iné OKS (zahraničné) v pozícii prevádzkovateľa
na základe recipročnej zmluvy (krajiny EÚ, USA, Kanada, Japonsko, Srbsko)
- zahraničné agentúry zastupujúce nositeľov práv v pozícii prevádzkovateľa
na základe zmluvy o spolupráci (len v prípade nositeľov práv, ktorých zastupujú tieto
agentúry)
- SCAPR – spravovateľ databáz IPD a VRDB na výmenu dát medzi zahraničným
organizáciami kolektívnej správy
V zmysle Autorského zákona § 102 ods. 2 – 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní + 3 roky
(všeobecná premlčacia doba)
1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej
osoby (čl. 15 GDPR),
2. právo na opravu (čl. 16 GDPR) alebo vymazanie (čl. 17 GDPR) alebo obmedzenie
spracúvania (čl. 18 GDPR), alebo
3. právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR),
4. právo namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR).

Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Autorského zákona Úradu na ochranu
osobných údajov SR

(podrobný obsah jednotlivých práv môžete nájsť
v dokumente GDPR_obsah a rozsah práv DO)

Kategórie dotknutých OÚ

Bežné
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Zdroj v prípade, ak osobné údaje neboli získané
od dotknutej osoby

Agentúra zastupujúce nositeľov práv na základe priameho alebo nepriameho zastúpenia
Používatelia (najmä vysielatelia) na základe plnenia zákonnej povinnosti vyplývajúcej
z Autorského zákona

