
Zásady ochrany osobných údajov 

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

LITA, autorská spoločnosť, so sídlom Mozartova 9, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, 

IČO: 00 420 166 (ďalej len „LITA“),  je organizáciou kolektívnej správy práv, ktorú 

vykonáva na základe Oprávnenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.  

 

V prípade otázok vo veci uplatnenia vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov nás 

môžete kontaktovať  na vyššie uvedenej adrese, na telefónnom čísle +421 2 67 209 301, alebo 

e-mailovej adrese: lita@lita.sk. 

 

Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: zo@lita.sk, alebo 

písomne: LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 811 02 Bratislava. 

 

2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov 

Názov Účel Právny základ 

Fond LITA 

Podpora sociálnych, kultúrnych a 

vzdelávacích potrieb pre členov a 

nositeľov práv zastupovaných i 

nezastupovaných LITA. 

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 

bod 1 písm. a) GDPR, § 13 ods. 1 

písm. a) Zákona. 

Kolektívna správa práv – 

dobrovoľná 

Výkon dobrovoľnej kolektívnej 

správy autorských majetkových 

práv.  

Zmluva o zastupovaní podľa 

zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský 

zákon a pod. 

Kolektívna správa práv – povinná 
Výkon povinnej kolektívnej správy 

autorských majetkových práv.  

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský 

zákon a pod. 

Orgány LITA 

Vedenie členstva v LITA 

a zverejňovanie členov volených 

orgánov LITA. 

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský 

zákon, zákon č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov a pod. 

Personalistika a mzdy 

Plnenie povinností zamestnávateľa 

súvisiacich s pracovným pomerom 

alebo obdobným vzťahom, vrátane 

predzmluvných vzťahov, 

evidencia uchádzačov 

o zamestnanie. 

Zákon č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov, Zákon č. 

580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení o zmene a doplnení 

zákona č. 95/2002 Z. z. o 

poisťovníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov, Zákon č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov,                                     

Zákon č. 43/2004 Z. z. o 

starobnom dôchodkovom 

sporení v znení neskorších 

predpisov a pod. 

Používatelia 

Kontrola používania 

literárnych, dramatických, 

audiovizuálnych diel a diel 

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský 

zákon a pod. 
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výtvarného umenia 

a fotografie, výber a správa 

autorských odmien, 

poskytovanie licencií a výkon 

kolektívnej správy práv.  

 

Právna agenda 

Vedenie súdnych sporov – civilná 

a trestná agenda, vedenie 

mimosúdnej agendy, vybavovanie 

správnej agendy. 

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný 

sporový poriadok, Zákon č. 

161/2015 Z. z. Civilný 

mimosporový poriadok, Zákon 

č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 

poriadok,                        Zákon 

č. 301/2005 Z. z. Trestný 

poriadok v znení neskorších 

predpisov a pod.                       

Správa registratúry 

Plnenie povinností súvisiacich 

s vedením registratúry. 

Zákon č. 395/2002 Z. z. 

o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

a pod. 

Účtovné doklady 

Spracovanie dokladov a vedenie 

účtovníctva. 

Zákon č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 311/2001 

Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov, Zákon č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších 

predpisov a pod.  

Úschova 

Spracúvanie osobných údajov za 

účelom úschovy diel, ako 

nepriamy dôkaz preukázania 

autorstva k dielu. 

Ustanovenie § 747 a nasl. zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

Vzťahy s verejnosťou 

Spracúvanie osobných údajov za 

účelom vzťahov s verejnosťou, 

propagácia prevádzkovateľa. 

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 

bod. 1 písm. a) GDPR, § 13 ods. 1 

písm. a) Zákona. 

 

3. Kategórie dotknutých osôb 

Názov Kategórie dotknutých osôb 

Fond LITA Nositelia autorských práv a iné fyzické osoby. 

Kolektívna správa práv – dobrovoľná Fyzické osoby – nositelia autorských práv. 

Kolektívna správa práv – povinná Fyzické osoby – nositelia autorských práv. 

Orgány LITA 
Členovia LITA – valné zhromaždenie, členovia 

Výboru LITA, riaditeľ a zástupca riaditeľa. 

Personalistika a mzdy 

Zamestnanci prevádzkovateľa, rodinní 

príslušníci zamestnancov, bývalí zamestnanci 

prevádzkovateľa, uchádzači o zamestnanie, 

členovia orgánov prevádzkovateľa. 

Používatelia Fyzické osoby – používatelia diel. 

Právna agenda Účastníci súdneho sporu a iné fyzické osoby. 

Správa registratúry 
Fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia 

korešpondencie.  



Účtovné doklady 
Členovia orgánov a zamestnanci 

prevádzkovateľa, iné fyzické osoby. 

Úschova Nositelia autorských práv a iné fyzické osoby.  

Vzťahy s verejnosťou 
Nositelia autorských práv, zamestnanci 

prevádzkovateľa, iné fyzické osoby.  

 

4. Kategórie zhromažďovaných osobných údajov 

LITA pri všetkých svojich spracovateľských činnostiach spracúva bežné osobné údaje v zmysle 

čl 4. bod 1 GDPR a § 2 Zákona.  

 

5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov 

V súlade s GDPR a Zákonom LITA zmluvne poverila spracúvaním osobných údajov  

nasledujúcich sprostredkovateľov: 

 

a) BalloSoft s. r. o., Poľnohospodárska 24, 821 07 Bratislava, IČO: 47 422 076 

b) BP služby s. r. o., Lúčna 461/46, 900 81 Šenkvice, IČO: 45 306 494 

c) LOPUCH, s. r. o., Rajecká 8681/4, 821 07 Bratislava, IČO: 47 940 140 

d) MATES systems s. r. o., Karloveská 18, 841 04 Bratislava, IČO: 44 544 502 

e) PlusComp spol. s r. o., Dúbravská cesta 9, 845 31 Bratislava, IČO: 17 318 483 

f) RAINSIDE s. r. o., Teslova 43, 821 02 Bratislava, IČO: 31386946 

g) Richard Glevický – RICHI, Šustekova 25, 851 04 Bratislava, IČO: 40 224 236 

h) TatraSoft Group s. r. o., Hroznová 10, 814 63 Bratislava, IČO: 35 752 831 

i) Eva Vozárová, Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava 

 

Osobné údaje môžu byť postúpené subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle 

osobitných predpisov, alebo tretím stranám, ktoré sú/budú zapojené do súdnych, trestných alebo 

správnych konaní.  

 

6. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii 

Prenos osobných údajov sa uskutočňuje do krajín, v ktorých sídlia organizácie, s ktorými má 

LITA uzatvorené recipročné zmluvy. Zoznam spoločností a krajín je sprístupnený na: 

http://www.lita.sk/zahranicna-spolupraca/.  

 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje iba pri spracovateľských operáciách súvisiacich 

s Personalistikou a mzdami, Správou registratúry, Úschovou a Vzťahmi s verejnosťou.  

 

 

7. Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje dotknutých osôb uchovávané je po dobu trvania 

účelu, na ktorý boli získané.   

 

8. Práva dotknutej osoby  

 

- Právo na prístup k osobným údajom 

Dotknutá osoba má právo požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o nej LITA uchováva 

a požadovať vyhotovenie kópie.  

- Právo na opravu osobných údajov 

http://www.lita.sk/zahranicna-spolupraca/


LITA prijíma opatrenia, aby zabezpečila presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií. Ak si 

dotknutá osoba myslí, že údaje, ktorými LITA disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, 

môže žiadať, aby sa tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.  

- Právo na vymazanie osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade, 

ak osobné údaje, ktoré o nej LITA získala, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného 

účelu spracúvania. Jej právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných 

okolností. Je možné, že z dôvodu určitých právnych a regulačných povinností nebude možné 

tejto žiadosti vyhovieť.  

- Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

V prípadoch určených predpismi má dotknutá osoba právo požiadať, aby sa spracúvanie jej 

osobných údajov obmedzilo. Napríklad do overenia správnosti osobných údajov, alebo 

v prípade nezákonného spracúvania týchto údajov, ak namiesto vymazania údajov dotknutá 

osoba požiada o ich obmedzenie.  

- Právo na prenosnosť osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo požiadať o prenosnosť osobných údajov, v prípade ak sú údaje 

spracúvané na základe súhlasu a automatizovanými prostriedkami. Má právo získať údaje 

v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich k inému 

prevádzkovateľovi.  

- Právo namietať  

Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na 

legitímnych oprávnených záujmoch LITA. V prípade, ak LITA nepredloží presvedčivý 

legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, nebude ďalej spracúvať osobné údaje dotknutej 

osoby.  

- Právo podať sťažnosť  

V prípade, ak dotknutá osoba chce podať sťažnosť na spôsob, akým sú jej osobné údaje 

spracúvané, vrátane vyššie uvedených práv, môže sa obrátiť na Zodpovednú osobu LITA. 

Všetky podnety a sťažnosti budú preverené. Ak nebude spokojná s odpoveďou LITA, môže sa 

obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 

https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.  

 


