
 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV WEBOVEJ STRÁNKY WWW.KAUZY.SK 

 

Nadácia Zastavme korupciu, so sídlom Záhradnícka 60, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, 

nadácia vedená pod registračným číslom 203/Na-2002/1045 v Registri mimovládnych neziskových 

organizácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „NADÁCIA“) má pri spracúvaní vašich 

osobných údajov prostredníctvom webovej stránky www.kauzy.sk (ďalej len „WEB“) postavenie 

prevádzkovateľa. 

Prosíme, dôkladne si prečítajte tieto informácie o spracúvaní osobných údajov (ďalej len 

„OZNÁMENIE“) a v prípade potreby sa na nás obráťte s vašimi otázkami a požiadavkami 

prostredníctvom emailu na: kauzy@zastavmekorupciu.sk. 

Účelom tohto OZNÁMENIA je informovať vás o  tom, prečo a ako NADÁCIA v súvislosti s prevádzkovaním 

WEBU spracúva OSOBNÉ ÚDAJE, a to súlade s povinnosťami uloženými právnymi predpismi na ochranu 
osobných údajov, najmä nariadením 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 „NARIADENIE“) a zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných 

údajov, v znení neskorších predpisov. 

 

I. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME 

(KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV) 

NADÁCIA spracúva v kontexte informácií uverejnených na WEBE rôzne (identifikačné, popisné a iné) 

osobné údaje týkajúce sa jednotlivých káuz, najmä meno, priezvisko osoby, informácie o priebehu 
súdnych konaní a okolnosti spojené so súdnym konaním, a pod. (ďalej len „OSOBNÉ ÚDAJE“), v niektorých 

prípadoch takisto aj obrazové záznamy (fotografie). 

II. PREČO SÚ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVANÉ 

(ÚČEL SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD) 

Vaše OSOBNÉ ÚDAJE získavame a spracúvame sledujúc ciele NADÁCIE vyjadrené v jej Nadačnej listine, 

konkrétne prevádzkovanie protikorupčného WEBU s nižšie uvedeným zámerom – účel spracúvania. 

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem NADÁCIE podľa článku 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA 
spočívajúci v realizácii protikorupčnej osvety a podpore investigatívnej žurnalistiky. Spracúvanie osobných 

údajov v súvislosti s WEBOM prešlo tzv. testom proporcionality (resp. balančným testom) podľa článku 6 ods. 1 

písm. f) NARIADENIA. 

Tieto oprávnené záujmy realizujeme kontinuálne a konzistentne aj v rámci našich ďalších aktivít na poli 

protikorupčného vzdelávania, v rámci aktivít Komunity NADÁCIE, sprostredkovaním ochrany a publicity 

prípadom oznamovateľov, realizovaním investigatívnej relácie Cez čiaru. Zámerom prevádzkovania WEBU 
je vzdelávať a informovať verejnosť a prehľadným spôsobom na základe informácií zverejnených novinármi 

zosumarizovať veľké množstvo káuz a pomôcť verejnosti zorientovať sa v nich. 

Vždy rešpektujeme a berieme do úvahy záujmy, práva a slobody dotknutých osôb, a to tam, kde 

prevažujú nad vyššie uvedenými oprávnenými záujmami. Viď viac k uplatneniu práv dotknutých 
osôb nižšie a tiež prostredníctvom odkazov cez UPLATNENIE NÁMIETKY PROTI SPRACÚVANIU 

a ŽIADOSŤ O OPRAVU / DOPLNENIE / AKTUALIZÁCIU ÚDAJOV (ich využitie je dobrovoľné).  

III. ODKIAĽ MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 

(ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV) 

Informácie zverejňované na WEBE sú informácie už zverejnené alebo sprístupnené najmä nasledujúcimi 

portálmi: aktuality.sk, dennikn.sk, SME.sk, Tyzden.sk, Webnoviny.sk, noviny.sk, TVnoviny.sk, Pravda.sk, 

TREND.sk, Aktualne.sk. Odkazy na zdroje nájdete pri jednotlivých kauzách. Tieto informácie si je možné 

tiež overiť na základe informácií poskytovaných orgánmi verejnej moci, najmä súdmi na ich úradných 

tabuliach a v ich mediálnych výstupoch (napr. v tlačových správach zverejňovaných tlačovými 

agentúrami). 

IV. KOMU SÚ VAŠE ÚDAJE POSKYTNUTÉ 

(KATEGÓRIE PRÍJEMCOV) 

Vaše OSOBNÉ ÚDAJE budú poskytnuté len v nevyhnutnej miere našim poskytovateľom služieb, ktoré 

využívame v súvislosti s prevádzkou WEBU, najmä poskytovateľom IT služieb (napr. webhostingu) a tiež 

návštevníkom (používateľom) WEBU. Návštevníkmi (používateľmi) WEBU môže byť rôzny okruh príjemcov.  

Vaše OSOBNÉ ÚDAJE NADÁCIA neprenáša, ani nezamýšľa preniesť do tretích krajín.  

V. AKO DLHO MÁME VAŠE ÚDAJE 

(DOBA UCHOVÁVANIA) 

Vaše OSOBNÉ ÚDAJE budú spracúvané po dobu prevádzkovania WEBU, prípadne po dobu, pokiaľ 
neposúdime vašu námietku ako odôvodnenú. 

VI. AUTOMATICKÉ ROZHODOVANIE A  PROFILOVANIE 

https://zastavmekorupciu.sk/wp-content/uploads/2022/11/zastavmekorupciu.sk-uplatnenie-namietky-kauzy.sk-220926-final.docx
https://zastavmekorupciu.sk/wp-content/uploads/2022/11/zastavmekorupciu.sk-ziadost-o-opravu-kauzy.sk-220926-final.docx


Nadácia Zastavme korupciu 

Záhradnícka 60 

821 08 Bratislava-Ružinov 

Slovenská republika 

email: 

info@zastavmekorupciu.sk 

NADÁCIA nevyužíva pri spracúvaní OSOBNÝCH ÚDAJOV v súvislosti s prevádzkou WEBU automatické 

rozhodovanie ani profilovanie. 

VII. VAŠE PRÁVA 

Za splnenia predpokladov stanovených NARIADENÍM máte nasledujúce práva: 

Právo na prístup k OSOBNÝM ÚDAJOM. Máte právo na prístup k vašim OSOBNÝM ÚDAJOM a 

informáciám o ich spracúvaní. Tieto poskytujeme najmä na základe tohto OZNÁMENIA, prípadne po 

doručení osobitnej žiadosti.  

Právo na opravu. Máte právo aj na opravu nesprávnych OSOBNÝCH ÚDAJOV prípadne doplnenie 

neúplných OSOBNÝCH ÚDAJOV. Na uplatnenie tohto práva môžete využiť aj tento formulár ŽIADOSŤ 

O OPRAVU / DOPLNENIE / AKTUALIZÁCIU ÚDAJOV. 

Právo namietať. Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie 
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 

písm. f) NARIADENIA. Na uplatnenie tohto práva môžete využiť (ako možnosť, nie podmienku) tento 

formulár UPLATNENIE NÁMIETKY PROTI SPRACÚVANIU. 

Ak sa po posúdení vašej námietky konštatuje, že máme dostatočné oprávnené dôvody na spracúvanie, 
ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami vás ako dotknutej osoby alebo ide o spracúvanie na 

preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, budeme pokračovať v spracúvaní 

osobných údajov, ktorých sa vaša námietka týkala. 

Právo na vymazanie. V odôvodnených prípadoch môžete požadovať od NADÁCIE výmaz OSOBNÝCH 
ÚDAJOV (napríklad v prípade uplatnenia námietky, pri ktorej sa preukáže, že oprávnené dôvody na 

spracúvaní neprevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby). 

Právo na obmedzenie spracúvania. Máte právo na to, aby NADÁCIA ako prevádzkovateľ obmedzila 

spracúvanie, ak nastanú predpoklady určené NARIADENÍM (vrátane prípadu, ak dotknutá osoba 
namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa 

prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby). 

Právo na prenosnosť údajov. V rozsahu predpokladanom NARIADENÍM máte právo aj na prenosnosť 

OSOBNÝCH ÚDAJOV. 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Vždy môžete požiadať NADÁCIU o odstránenie nedostatkov 

prostredníctvom emailu na info@zastavmekorupciu.sk, prípadne sa môžete obrátiť na príslušný 
dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

VIII. KOHO MÔŽETE KONTAKTOVAŤ 

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto OZNÁMENÍM alebo spracúvaním vašich OSOBNÝCH 

ÚDAJOV, môžete nás kontaktovať prostredníctvom emailu na info@zastavmekorupciu.sk. 
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INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ INFORMÁCIÍ SÚBORMI C O O K I E S NA WEBOVEJ STRÁNKE 

WWW.KAUZY.SK 

 
Webové stránky www.kauzy.sk (ďalej len „WEB“) využívajú na účely dosiahnutia čo najvyššej miery 

užívateľskej optimálnosti WEBU súbory cookies. Nižšie si môžete prečítať viac o súboroch cookies 
používaných na a prostredníctvom WEBU a o účeloch, na ktoré sa využívajú. 

 

I. ČO SÚ SÚBORY COOKIES 

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači návštevníka alebo mobilnom 

zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva 

informácie o vašej návšteve. 

 

II. AKÉ COOKIES VYUŽÍVAME 

WEB používa tieto typy súborov cookies: nevyhnutné, funkčné a analytické cookies. 
 

Nevyhnutné a funkčné cookies: Tieto cookies sú potrebné na samotné fungovanie WEBU a ich prípadný 

zákaz môže značne sťažiť alebo úplne zamedziť prehliadanie WEBU. Tento druh cookies neuchováva 

informácie po opustení WEBU.  
 

Funkčné cookies: Tento druh cookies je nevyhnutný na používanie WEBU a optimalizuje vašu užívateľskú 

skúsenosť. Ukladá informácie, ako sú napr. typ prehliadača, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia 

zobrazovania, a to aj po opustení WEBU. 

Analytické cookies: Tento druh súborov cookies nám popri návštevnosti WEBU pomáha analyzovať aj 
štatistiky chybových hlásení. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov cookies nie sú 

p r i a m o  spájané s jednotlivcami, ale využívané čisto na štatistické potreby a zlepšenie fungovania a 

užívateľskej optimálnosti WEBU. Tento typ cookies používame iba s vaším súhlasom. 

 

III. AKO POVOLIŤ/ZAKÁZAŤ COOKIES 

 
Používanie súborov cookies nevyhnutných pre fungovanie WEBU (funkčné cookies) prebieha 

automaticky. Používanie ostatných súborov cookies je na vašom rozhodnutí, načo sa vás opýtame. 

 

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina 
prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo východiskovom nastavení. Súbory cookies je 

možné pomocou nastavenia webového prehliadača úplne odmietnuť alebo nastaviť používanie len 

niektorých súborov cookies.  

 
Nakoľko obmedzenie používania cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie WEBU, v prípade, že je 

niektorá z funkcií nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenie cookies vo vašom webovom prehliadači. 

 

IV. ZMENA PODMIENOK POUŽÍVANIA COOKIES 

NADÁCIA má právo jednostranne zmeniť podmienky používania súborov cookies a preto vám 

odporúčame tieto pravidlá priebežne sledovať. 
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