
 

Informovanie – sociálne siete 

Prevádzkovateľ: Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71  Trnava 
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@trnava.sk, 033/3236 139 

 
Účel spracovania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na sociálnych sieťach, na ktorých informuje 
o dianí v Trnave, o udalostiach, projektoch a iných činnostiach súvisiacich s originálnymi a prenesenými 
kompetenciami prevádzkovateľa, za účelom komunikácie s verejnosťou a získavania spätnej väzby, 
prípadne iných podnetov od návštevníkov daných sociálnych sietí.  
 
Právny základ: článok 6 ods. 1 písmeno f Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov 
a o zrušení smernice 95/46/ES 
Sociálne siete prevádzkované prevádzkovateľom: 
Facebook – facebook.com/trnava 
Instagram – instagram.com/mesto_trnava/ 
Twitter – twitter.com/trnava 
Okrem Mesta Trnava je samostatným prevádzkovateľom aj prevádzkovateľ príslušnej sociálnej siete. 
Tento je samostatným prevádzkovateľom vykonávajúcim spracúvanie osobných údajov, na ktoré máme 
len veľmi obmedzený vplyv. Podmienky tohto prevádzkovateľa ste akceptovali pri Vašej registrácii na 
príslušnú sociálnu sieť.  
V prípade, ak je nám umožnené ovplyvniť podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom 
sociálnej siete, dbáme na to, aby boli spracúvané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
Nevykonávame vymedzenie cieľových skupín na účel reklamy na základe demografických údajov, 
záujmových parametrov a ani na základe geografickej polohy.  
Mesto Trnava vyhodnocuje iba údaje o počte fanúšikov a sledovateľov mestských profilov na sociálnych 
sieťach. 
 
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: emoji, komentáre, videá, obrázky, správy, prípadne iné údaje, 
ktoré pridávate na naše sociálne siete, sa zverejňujú prostredníctvom platformy sociálnej siete 
a nespracúvame ich, ani ich nepoužívame na iné účely.  
Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo na výmaz obsahu porušujúceho právne predpisy, napríklad 
príspevky obsahujúce nenávistné komentáre, vulgárne komentáre alebo príspevky porušujúce základné 
etické princípy, autorského práva alebo práva duševného vlastníctva.  
 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude 
 
Doba uchovávania osobných údajov: po dobu nevyhnutnú na spracovanie a uchovanie osobných 
údajov 
 
    Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí 
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že 
zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade 
s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani 
osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.  

Práva dotknutej osoby: 

• dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a 
právo na ich opravu,  vymazanie, obmedzenie spracúvania ako aj právo na prenosnosť údajov, 

• dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov a obhajovať svoje práva 

prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému 

orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 

Z. z. 
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