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Vyhlásenie o ochrane osobných údajov/Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pri 
ich spracúvaní v súvislosti s prihlasovaním k odberu spravodajcov úradu EUIPO 

 
Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „úrad EUIPO“ alebo „úrad“ alebo 
„prevádzkovateľ“) mimoriadne záleží na ochrane vášho súkromia. Úrad sa zaviazal 
rešpektovať a chrániť vaše osobné údaje a zabezpečiť dodržiavanie vašich práv ako 
dotknutej osoby. So všetkými údajmi osobnej povahy, konkrétne s údajmi, ktoré vás môžu 
priamo alebo nepriamo identifikovať, sa bude zaobchádzať spravodlivo, zákonným 
spôsobom a s náležitou starostlivosťou. 
 
Túto spracovateľskú operáciu upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES. 
 
Informácie v tomto oznámení sa poskytujú podľa článkov 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725. 
 
 
1. Aký charakter má spracovateľská operácia a na aké účely slúži? 
 
Spravodajcovia úradu EUIPO (ďalej len „spravodajca“ alebo „spravodajcovia“) obsahujú 
rôznorodé informácie súvisiace s duševným vlastníctvom, ako sú správy o ochranných 
známkach a dizajnoch alebo pozvánky na semináre a workshopy zamerané na propagáciu 
systémov ochranných známok a dizajnov EÚ. 
 
Úrad EUIPO spracúva vaše osobné údaje ako údaje odberateľa jedného spravodajcu alebo 
viacerých spravodajcov preto, aby mohol rozosielať spravodajcu(-ov) a zhromažďovať 
štatistické údaje na zlepšenie kvality príslušného spravodajcu/príslušných spravodajcov. 
Vaše osobné údaje sa nepoužívajú na automatizované rozhodovanie ani na profilovanie. 
 
 
2. Aké osobné údaje spracúvame? 
 

• celé meno; 

• e-mailovú adresu; 

• žiadosti o odhlásenie z odberu; 

• názov spoločnosti; 

• kategória spoločnosti (MSP/spoločnosť poskytujúca podporu pre MSP); 

• IP adresu 

• polohu; 

• počet kliknutí a čas, kedy používatelia spravodajcu(-ov) otvorili alebo si ho/ich prečítali. 
 
 
3. Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov? 
 
Za uvedené spracovanie osobných údajov zodpovedá úrad EUIPO. Spracúvanie osobných 
údajov riadi útvar pre komunikáciu. 
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4. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú? 
 
K informáciám týkajúcim sa spravodajcu(-ov) majú prístup iba vybraní zamestnanci úradu 
EUIPO z príslušných oddelení. Tento prístup sa udeľuje na základe potreby poznať. Údaje 
sa nepoužijú na žiadne iné účely ani sa neposkytnú žiadnemu inému príjemcovi. 
 
Uvedené informácie nie sú oznamované tretím stranám, s výnimkou prípadov, ak je to 
potrebné na už uvedené účely. So zhromaždenými osobnými údajmi sa zaobchádza dôverne 
a spracúvajú ich výlučne oprávnení zamestnanci, ktorí sa venujú práci so spravodajcom(-
ami). Osobné údaje nie sú určené na prenášanie do tretích krajín. 
 
 
5. Ako chránime a zabezpečujeme informácie o vás? 
 
V záujme zabezpečenia a ochrany vašich osobných údajov pred náhodným alebo 
nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným poskytnutím alebo sprístupnením 
zavádzame vhodné technické a organizačné opatrenia. 
 
Všetky osobné údaje sa uchovávajú v zabezpečených počítačových aplikáciách v súlade 
s bezpečnostnými normami úradu (vrátane kontroly prístupu k systémom a sieti v závislosti 
od funkcií; posilnenia logického zabezpečenia systémov, vybavenia a siete; fyzickej ochrany 
prostredníctvom bezpečného dátového strediska). Externí audítori bezpečnostné opatrenia 
pravidelne prehodnocujú (ISO 27001 a SOC 2). 
 
Osobné údaje sa spracúvajú prostredníctvom nástroja dodávaného poskytovateľom služby 
(GetResponse) a pomocou vhodných zavedených technických a organizačných opatrení, 
medzi ktoré patrí šifrovaný prenos údajov [technológia bezpečnej objímkovej vrstvy (SSL)] 
počas registrácie a prihlasovania. 
 
 
6. Ako môžete získať prístup k informáciám, ktoré sa vás týkajú, a v prípade potreby 

ich opraviť? Ako môžete získať svoje údaje? Ako môžete požiadať o vymazanie 
svojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania alebo proti ich 
spracúvaniu namietať? 

 
V prípadoch uvedených v ustanoveniach článkov 17 až 24 nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte 
právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie a získanie, ako aj 
právo obmedziť ich spracúvanie a namietať proti nemu. 
 
Zakaždým, keď dostanete spravodajcu(-ov) sa môžete z odberu odhlásiť a tiež môžete 
zmeniť svoju e-mailovú adresu prihlásenia k odberu. 
 
Vaša žiadosť bude vybavená bezplatne, bez zbytočného odkladu a v každom prípade 
do jedného mesiaca od jej prijatia. V súlade s článkom 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/1725 
je však možné túto lehotu v prípade potreby predĺžiť až o ďalšie dva mesiace, pričom sa 
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zohľadní zložitosť žiadostí a ich počet. O takomto predĺžení aj o jeho dôvodoch vás úrad bude 
informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. 
 
 
7. Akým právnym základom sa riadi spracovanie vašich údajov? 
 
Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účely tejto spracovateľskej operácie ste 
udelili, keď ste sa prihlásili k odberu jedného spravodajcu alebo viacerých spravodajcov 
úradu EUIPO [článok 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725]. 
 
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nám pošlete e-mail. Okrem toho sa môžete 
kedykoľvek odhlásiť z prijímania konkrétneho alebo celého obsahu od úradu EUIPO, a to 
kliknutím na odkaz „Unsubscribe“ nachádzajúci sa na konci každého e-mailu, ktorý dostanete 
v spojitosti so spravodajcom(-ami). 
 
 
8. Ako dlho vaše údaje uchovávame? 
 
Ak sa rozhodnete odhlásiť z odberu spravodajcu(-ov), aktivujete postup na vymazanie svojich 
osobných údajov. Po tomto kroku budú vaše údaje uchovávané 60 dní, aby ste mohli 
prípadne znovu aktivovať prihlásenie k odberu. 
 
Po uplynutí 60 dní budú vaše osobné údaje zašifrované a počas ďalších 120 dní uchovávané 
v záložných kópiách. Potom budú vymazané. Po uplynutí uvedenej lehoty sú údaje z našich 
databáz vymazané a už ich nebude možné opätovne získať. 
 
Opakované čistenie sa vykonáva vtedy, keď GetResponse prijme nedoručené e-maily 
(„nedoručený e-mail“ je taký, ktorý sa vráti späť odosielateľovi, pretože ho nebolo možné 
doručiť). K čisteniu nedoručených e-mailov dochádza vtedy, keď elektronická adresa 
neexistuje, schránka bola vymazaná alebo keď používateľ odosielateľa zablokoval. Nástroj 
tieto adresy automaticky zo zoznamu odstraňuje a toto odstránenie je trvalé. 
 
 
9. Kontaktné informácie 
 
Ak máte akékoľvek požiadavky/otázky týkajúce sa spracúvania svojich osobných údajov, obráťte 

sa na prevádzkovateľa údajov na e-mailovej adrese: DPOexternalusers@euipo.europa.eu. 

 
Môžete sa tiež poradiť s úradníkom pre ochranu údajov úradu EUIPO: 
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu. 
 
Formy opravných prostriedkov 
 
Ak prevádzkovateľ a/alebo zodpovedná osoba na vašu žiadosť dostatočne primerane 
neodpovedali, môžete poslať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu 
údajov na e-mailovú adresu:: edps@edps.europa.eu. 
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