Všeobecné podmienky používania www.budemvolit.sk
z 20.2.2020
1.

Prevádzkovateľom webového sídla budemvolit.sk je
Mediálny inštitút, občianske združenie
registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 17.11.1998 pod č. VVS/1-900/90-14655
Grösslingova 63, 811 09 Bratislava
IČO: 31800131
mi@mi.sk, www.mi.sk
(ďalej len „MI“).

2.

Webovým sídlom budemvolit.sk sa rozumejú aj podstránky, vrátane sociálnych sietí napr. FB, IG
profilov, Youtube kanál.

3.

Služby na budemvolit.sk sú poskytované bezplatne. Služby na budemvolit.sk nie sú adresované
deťom mladším ako 16 rokov.

4.

Slovesné diela, fotografie, audiovizuálne diela, zvukové záznamy, softvér a vysielanie ako
predmety ochrany autorského práva nachádzajúce sa na budemvolit.sk možno používať výlučne
na súkromné účely a ich sprístupnenie na budemvolit.sk nie je udelením licencie na ich použitie
užívateľovi ani inej osobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

5.

Podmienkou využívania služieb na budemvolit.sk je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito
podmienkami; v prípade, ak užívateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

6.

Tieto podmienky a Zásady ochrany osobných údajov a spracúvaní cookies informujú užívateľov
-

-

7.

o používaní cookies, prevádzkových a lokalizačných údajov podľa § 55 až § 58 zákona č.
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
o podmienkach spracovávania osobných údajov v súlade s priamo uplatniteľným
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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
o poskytovaní služby informačnej spoločnosti zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom
obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
o podmienkach udelenia licencie na použitie audiovizuálneho záznamu užívateľa v súlade so
zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
MI má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu zmeniť rozsah služieb, prerušiť
poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. MI má právo
kedykoľvek vykonať technickú odstávku budemvolit.sk, a to aj bez akéhokoľvek upozornenia.

Pravidlá pridania sa k výzve budemvolit.sk
8.

Občiansky manifest Budem voliť! Je iniciatíva smerujúca k podpore a výzve, aby občania využili
svoje právo SLOBODNE VOLIŤ!

9.

Iniciatíva zozbierala a uverejnila na budemvolit.sk videá rôznych osobností, ktoré vyzývajú
k voľbám na základe svojich dôvodov.

10.

Iniciatíva umožňuje fyzickým osobám (užívateľom) využiť možnosť spojiť s rámikom/filtrom
Budem voliť! svoje vyjadrenie (video) s osobným vyjadrením, na ktorom krátko a výstižne

formuluje svoje dôvody, prečo pôjde voliť vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
2020, na budemvolit.sk. A takéto upravené video zdieľať na sociálnych sieťach alebo zverejniť
prevádzkovateľom na budemvolit.sk.
11.

Mechanizmus použitia rámika/filtra, spracovania a zverejnenia videa je nasledovný
a) zverejnenie užívateľom: na internetovej stránke budemvolit.sk fyzická osoba potvrdí súhlas so
spracovaním osobných údajov a s podmienkami použitia rámika/filtra na video, nahrá svoje
krátke video, následne sa video automaticky graficky spracuje a bude dostupné k stiahnutiu
alebo zaslané na emailovú adresu zadanú fyzickou osobou. Toto videu bude možné zverejniť
na svojom FB, IG alebo inak použiť,
b) zverejnenie prevádzkovateľom: ak nahraté video bude spĺňať tu uvedené podmienky na
sprístupnenie, môže byť prevádzkovateľom zverejnené na budemvolit.sk (video bude
zverejnené prostredníctvom Youtube kanálu a prelinkované na stránku budemvolit.sk,
a/alebo na sociálne siete budemvolit.sk).

12.

Podmienky pre použitia rámika/filtra BUDEM VOLIŤ!
a) video má odporúčanú dĺžku 6 až 20 sekúnd, maximálne 30 sekúnd,
b) jedna fyzická osoba môže poslať len jedno video; video nemôže nahrať/poslať fyzická osoba,
ktorá kandiduje vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 2020,
c) video nesmie byť v rozpore s platným právnym poriadkom, najmä zákonom č. 181/2014 Z.
z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a
politických hnutiach v znení neskorších predpisov, to znamená, že video nesmie obsahovať
nič, čo by viedlo k propagácii politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a
politických hnutí a kandidátov ich činnosti, cieľov a programu v ich prospech alebo aj
v neprospech,
d) užívateľ dá súhlas na verejné použitie videa prostredníctvom budemvolit.sk, a to na základe
vyhlásenia, že je nositeľom práv výrobcu zvukového záznamu a že je oprávnený dať súhlas
na použitie záznamu osobnej povahy, prípadne osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko a mesto,
e) video nesmie
i.

obsahovať vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči iným osobám,
ktoré môžu byť v rozpore s dobrými mravmi alebo môžu zasiahnuť do práv
a právom chránených záujmov iných osôb

ii.

podnecovať k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii,
hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti,
alebo obsahovať, vyzývať alebo podporovať iné nezákonné konanie, produkt alebo
porušovanie zákonov, vrátane odkazov na internetové stránky s takýmto obsahom,

iii.

uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o
inej osobe alebo skutočnosti,

iv.

propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na
základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného
zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k
etnickej skupine,

v.

propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom,
ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

vi.

otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, cigarety, omamné látky, jedy a
prekurzory alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

vii.

propagovať pornografiu,

viii.

propagovať komerčné produkty alebo mať iný reklamný obsah,

ix.

obsahovať okrem záznamu osobnej povahy osobné údaje iné ako meno, priezvisko
a mesto,

x.

obsahovať nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty alebo opakovane obsahovať
rovnaký audiovizuálny záznam.

13.

MI si ako prevádzkovateľ vyhradzuje právo posúdiť, či dané video porušuje pravidlá a nespĺňa
podmienky, alebo ich môže porušiť alebo má podozrenie, že by mohlo porušovať uvedené
podmienky a takéto video, o ktorom má pochybnosť nesprístupniť (nezverejniť) na
budemvolit.sk.

14.

Každá fyzická osoba, ktorá sa rozhodne využiť možnosť spojiť svoje video s rámikom/filtrom
Budem voliť! vyhlasuje, že bude dodržiavať podmienky pre použitie rámika/filtra a je zodpovedná
za všetky právne následky vyplývajúce z nedodržania týchto pravidiel.

15.

Jednotlivé videá predstavujú názory užívateľov a MI nezodpovedá za prezentované názory.

16.

Každá fyzická osoba, ktorá nahrá alebo pošle video (audiovizuálny záznam)
a) vyhlasuje, že je oprávneným nositeľom práv a je oprávnená udeliť licenciu v nasledovnom
rozsahu,
b) udeľuje prevádzkovateľovi bezodplatný súhlas na použitie videa za účelom jeho zverejnenia
na budemvolit.sk, bez teritoriálneho obmedzenia na obdobie do 31.12.2020 a spôsobom jeho
spracovania s grafikou iniciatívy BUDEM VOLIŤ! a sprístupnenia tohto videa na budemvolit.sk
verejnosti bez obmedzenia; licencia je nevýhradná,
c) zodpovedá voči tretím osobám za porušenie práv vyplývajúcich z autorského zákona, bez
nároku voči prevádzkovateľovi.

Zásady ochrany osobných údajov a spracúvania súborov cookies
I.

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické
a organizačné opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s
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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
Prevádzkovateľ dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a v zjednodušenej forme
informuje dotknuté osoby o ich právach v týchto zásadách.
Prevádzkovateľ osobných údajov je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných
údajov; prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov prostredníctvom budemvolit.sk je:
Mediálny inštitút, občianske združenie
registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 17.11.1998 pod č. VVS/1-900/90-14655
Grösslingova 63, 811 09 Bratislava
IČO: 31800131
mi@mi.sk, www.mi.sk

Zásady spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ sa riadi pri spracúvaní osobných údajov týmito zásadami podľa čl. 5 všeobecného
nariadenia o ochrane údajov a § 6 až 12 zákona o ochrane osobných údajov.
Každá osoba, ktorá nahrá/pošle video potvrdí svoj súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom
spracovania videa a prípadne jeho späť zaslania užívateľovi na jeho e-mailovú adresu.
Táto osoba zároveň udeľuje prevádzkovateľovi tiež bezodplatný súhlas (privolenie) podľa § 12 ods. 1
Občianskeho zákonníka na použitie záznamu osobnej povahy na budemvolit.sk.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať mailom
na gdpr@budemvolit.sk, v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov
pre účely zverejnenia videa, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na
súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Účel spracúvania osobných údajov cez budemvolit.sk.sk
Prostredníctvom budemvolit.sk.sk prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na:
Účel: spracovanie a zverejnenie videa na webe budemvolit.sk ako podpory iniciatívy BUDEM VOLIŤ!
a archivovania videí do ukončenia výzvy.
Právny základ: súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane
údajov.
Kategórie: fyzická osoba sa môže a nemusí na videu predstaviť menom, priezviskom a mestom a pre
účely spať zaslania videa poskytuje aj svoju emailovú adresu.
Doba uchovávania: videa archivované počas trvania výzvy najneskôr od 20.2.2020 do 31.12.2020.
Oprávnené záujmy: prevádzkovateľ nemá žiadne iné oprávnené záujmy
Kategória príjemcov osobných údajov: prevádzkovateľ poskytuje údaje sprostredkovateľovi agentúre
MADE BY VACULIK, s. r. o., Búdková 28, Bratislava 811 04, IČO: 35 761 814, registrovaný ORSR
Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 18652/B, ktorý pre účely grafického spracovania používa účty AMAZON
AWS a Transloadit.
Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do tretích krajín
Informácia o existencii automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania: údaje nebudú
predmetom takéhoto rozhodovania.
Práva dotknutej osoby:
a) na prístup k osobným údajom,
b) na opravu a vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov
c) na obmedzenie spracúvania osobných údajov
d) na prenosnosť osobných údajov
e) namietať proti spracúvaniu osobných údajov
f) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba môže podať podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov, ak má za to, že došlo k spracúvaním údajov k porušeniu jej práv na:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
tel.: +421 /2/ 3231 32220
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Zásady spracúvania súborov cookies
Súbory cookies sú malé textové dáta, ktoré sa vytvoria vo vašom prehliadači pri návšteve stránok,
ktoré cookies využívajú. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby
budemvolit.sk.sk, prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a aby sme vedeli analyzovať
a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb budemvolit.sk.sk. Súbory cookies je na tieto účely
možné použiť bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Používanie cookies a ich povolenie
vo webovom prehliadači je na rozhodnutí užívateľa. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním cookies, môže
ich aktívne vymazať prípadne zablokovať. Inštrukcie na zmenu cookies sa nachádzajú vo voľbe
„pomoc“ každého prehliadača. Ak dôjde k odmietnutiu používania týchto cookies, našu stránku
budete môcť naďalej navštevovať, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne, môže dôjsť k
zníženiu užívateľského komfortu, vrátane obmedzenej možnosti hlasovania.
Používame dočasné a časové cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom prehliadači, kým ho
nevypnete, v tom okamihu sa vymažú. časové cookies zostávajú vo vašom prehliadači do uplynutia
ich platnosti alebo do ručného vymazania, pomáhajú webovým stránkam si zapamätať informácie
kým sa nevrátite, bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Neposkytujeme cookies
partnerom za účelom marketingových aktivít. Informácie používajú len partneri za účelom grafického
spracovania videí AMAZON AWS a Transloadit.

