
ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV– ZASIELANIE NEWSLETTROV 
 
 
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 10 Bratislava, IČO: 30 777 810 (ďalej len “Divadlo Aréna“) ako prevádzkovateľ 
získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“). 

Prihlásením sa k odberu Newslettrov súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely oslovovania s marketingovými 
ponukami prevádzkovateľa prostredníctvom Newslettra, kde Vás chceme informovať napríklad o novinkách, informáciách 
zo zákulisia Divadla Aréna, programe a prípadných zmenách predstavení. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý môžete 
kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho 
odvolaním.  

Doba uchovávania osobných údajov je po dobu poskytovania služby Newsletter t.z. kým Divadlo Aréna bude zasielať 
informácie prostredníctvom Newslettra.  

Súhlas môžete odvolať: 

- poštou na adresu prevádzkovateľa (na obálke uveďte text „GDPR – odvolanie súhlasu“), 
- e-mailom na adresu info@divadloarena.sk,  
- v každom Newsletteri, kde je možnosť odhlásiť sa z odoberania. 

Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo 
zákona, spoločnosť, ktorá zabezpečuje IT podporu GoodRequest, s.r.o., Murgašova 2/243 010 01 Žilina. Osobné údaje 
nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, ani nedochádza k automatizovanému 
individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovaniu. 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov 
našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na 
opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo 
na prenosnosť údajov (v prípade automatizovaného spracúvania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie 
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, 
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: 
zodpovednaosoba@divadloarena.sk. 

Viac o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na: https://divadloarena.sk/sk/ochrana-udajov. 
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