
Dodatok prevádzkovateľa 
 

Tento Dodatok prevádzkovateľa sa uplatňuje, keď je výslovne zaradený prostredníctvom odkazu do podmienok 

Produktov Facebooku, ako sú napríklad Podmienky Firemných nástrojov Facebooku (akékoľvek také podmienky 

ďalej len „Podmienky príslušného produktu“ a ktorékoľvek produkty Facebooku, ktorých sa týkajú, ďalej len 

ako „Príslušné produkty“). Pojmy s veľkými písmenami, ktoré sa používajú, no nie sú definované v tomto 

Dodatku prevádzkovateľa, majú význam uvedený v Podmienkach príslušného produktu. V prípade akéhokoľvek 

rozporu medzi Podmienkami príslušného produktu a týmto Dodatkom prevádzkovateľa bude tento Dodatok 

prevádzkovateľa platiť výlučne v rozsahu daného rozporu. 

Spoločnosť Facebook a vy vyjadrujete súhlas s týmto: 

 Spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook 
Ireland“ alebo „my“) a vy (každý ako „zmluvná strana“ a spoločne „zmluvné strany“) ste Spoloční 
prevádzkovatelia v súlade s článkom 26 nariadenia GDPR pre Spoločné spracúvanie uvedené v Podmienkach 
príslušného produktu. Rozsah Spoločného spracúvania a tento Dodatok prevádzkovateľa zahŕňajú získavanie 
Osobných údajov uvedených v Podmienkach príslušného produktu a ich prenos spoločnosti Facebook Ireland; 
ďalšie spracúvanie údajov spoločnosťou Facebook Ireland nie je súčasťou Spoločného spracúvania. Ďalšie 
informácie o Spoločnom spracúvaní nájdete v Podmienkach príslušného produktu. 

 Tento Dodatok prevádzkovateľa určuje vašu zodpovednosť a zodpovednosť spoločnosti Facebook Ireland za 
splnenie povinností podľa nariadenia GDPR v súvislosti so Spoločným spracúvaním. Spoločné spracúvanie podlieha 
ustanoveniam tohto Dodatku prevádzkovateľa. Tieto ustanovenia sa vzťahujú na všetky činnosti, do ktorých sú 
Zmluvné strany, ich zamestnanci alebo ich Sprostredkovatelia zapojení pri Spoločnom spracúvaní. 

 Súhlasíte, že budete postupovať podľa dostupnej dokumentácie týkajúcej sa správnej technickej implementácie 
Príslušných produktov na vašich weboch alebo vo vašich aplikáciách a ich konfigurácie. 

 Vaša zodpovednosť a zodpovednosť spoločnosti Facebook Ireland za splnenie povinností podľa nariadenia GDPR v 
súvislosti so Spoločným spracúvaním sú určené nasledovne: 

Č. 
Povinnosť podľa 
nariadenia GDPR 

Facebook Ireland Vy 

1 Článok 6: požiadavka 
na právny základ pre 
spoločné spracúvanie 

X 
(týka sa spracúvania 
spoločnosťou 
Facebook Ireland) 

X 
(týka sa vášho vlastného spracúvania) 

2 Články 13 a 14: 
poskytovanie 
informácií o 
Spoločnom 
spracúvaní Osobných 
údajov 

 
X 
Zahŕňa to poskytnutie aspoň nasledujúcich informácií navyše k 
vašim štandardným zásadám používania údajov alebo 
podobnému dokumentu: 

informácia, že spoločnosť Facebook Ireland je Spoločným 
prevádzkovateľom Spoločného spracúvania a že informácie, 
ktoré sa vyžadujú v článku 13 ods. 1 písm. a) a písm. b) 
nariadenia GDPR, sú uvedené v Zásadách používania údajov 
spoločnosti Facebook Ireland na 
stránkehttps://www.facebook.com/about/privacy; 

informácia, že používate Príslušné produkty, ako aj informácia o 
účeloch, na ktoré sa uskutočňuje získavanie a prenos Osobných 
údajov, ktoré predstavujú spoločné spracúvanie, ako je to 
uvedené v Podmienkach príslušného produktu; 

informácia, že ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Facebook 
Ireland spracúva Osobné údaje vrátane právneho základu, o 
ktorý sa opiera spoločnosť Facebook Ireland, a o spôsoboch 
uplatňovania práv Dotknutých osôb voči spoločnosti Facebook 
Ireland, sú uvedené v Zásadách používania údajov spoločnosti 
Facebook Ireland na 
stránke https://www.facebook.com/about/privacy. 

(Ďalšie informácie o spoločnom spracúvaní nájdete v 
Podmienkach príslušného produktu.) 



3 Článok 26 ods. 2: 
sprístupnenie 
základných častí 
tohto Dodatku 
prevádzkovateľa 

 
X 
Zahŕňa to poskytnutie aspoň nasledujúcich informácií: 

informácia, že vy a spoločnosť Facebook Ireland ste: 

uzatvorili tento Dodatok prevádzkovateľa s cieľom stanoviť 
zodpovednosť za dodržiavanie povinností podľa nariadenia 
GDPR v súvislosti so spoločným spracúvaním (ako je to 
stanovené v Podmienkach príslušného produktu); 

sa dohodli, že vy nesiete zodpovednosť za to, že Dotknutým 
osobám budú poskytnuté aspoň informácie uvedené v bode 2; 

sa dohodli, že vo vzťahu medzi Zmluvnými stranami je 
spoločnosť Facebook Ireland zodpovedná za umožnenie práv 
dotknutých osôb podľa článkov 15 až 20 nariadenia GDPR v 
súvislosti s Osobnými údajmi, ktoré spoločnosť Facebook Ireland 
uchováva po uskutočnení Spoločného spracúvania. 

4 Články 15 až 20: 
práva Dotknutých 
osôb v súvislosti s 
Osobnými údajmi, 
ktoré spoločnosť 
Facebook uchováva 
po uskutočnení 
Spoločného 
spracúvania 

X 
 

5 Článok 21: právo 
namietať, pokiaľ sa 
Spoločné spracúvanie 
opiera o článok 6 ods. 
1 písm. f) 

X 
(týka sa spracúvania 
spoločnosťou 
Facebook Ireland) 

X 
(týka sa vášho vlastného spracúvania) 

6 Článok 32: 
zabezpečenie 
Spoločného 
spracúvania 

X 
(týka sa zabezpečenia 
Príslušných 
produktov) 

X 
(týka sa správnej technickej implementácie a konfigurácie 
Príslušných produktov) 

7 Články 33 a 34: 
Porušenia ochrany 
osobných údajov 
týkajúce sa 
spoločného 
spracúvania 

X 
(pokiaľ sa Porušenie 
ochrany osobných 
údajov týka 
povinností 
spoločnosti Facebook 
Ireland podľa tohto 
Dodatku 
prevádzkovateľa) 

X 
(pokiaľ sa Porušenie ochrany osobných údajov týka vašich 
povinností podľa tohto Dodatku prevádzkovateľa) 

 

 Všetky ostatné zodpovednosti za dodržiavanie povinností podľa nariadenia GDPR týkajúcich sa Spoločného 
spracúvania zostávajú na každej Zmluvnej strane samostatne. 

 Pokiaľ ide o článok 32 nariadenia GDPR, opatrenia prijaté spoločnosťou Facebook Ireland zahŕňajú opatrenia 
uvedené v Podmienkach zabezpečenia údajov spoločnosti Facebook (v ich priebežne aktualizovanej verzii 
napríklad pri zohľadnení technologického vývoja), ktoré sú týmto výslovne zaradené do tohto Dodatku 
prevádzkovateľa. Všetci zamestnanci spoločnosti Facebook Ireland zapojení do Spoločného spracúvania sú viazaní 
primeranými povinnosťami zachovávať dôvernosť Osobných údajov, ktoré podliehajú Spoločnému spracúvaniu. 

 Tento Dodatok prevádzkovateľa vám neudeľuje žiadne právo požadovať poskytnutie Osobných údajov 
ktoréhokoľvek používateľa Facebooku, ktoré sú spracúvané v súvislosti s Produktami Facebooku. 

 Dotknuté osoby si môžu uplatňovať svoje práva podľa článkov 15 až 21 nariadenia GDPR v súvislosti s ich 
Osobnými údajmi, ktoré Spracúva spoločnosť Facebook Ireland, priamo voči spoločnosti Facebook Ireland. Ak si 
Dotknuté osoby uplatnia voči vám svoje práva podľa nariadenia GDPR v súvislosti so spoločným spracúvaním alebo 
vás bude kontaktovať dozorný orgán v súvislosti so spoločným spracúvaním, kde v každom prípade ide o „žiadosť“, 
okamžite, no najneskôr do siedmich kalendárnych dní, nám postúpite všetky príslušné informácie týkajúce sa tejto 



žiadosti. Na tento účel môžete predložiť tento formulár. Spoločnosť Facebook Ireland súhlasí, že odpovie na žiadosti 
dotknutých osôb v súlade s našimi povinnosťami podľa tohto Dodatku prevádzkovateľa. Súhlasíte, že včas 
vynaložíte maximálne primerané úsilie, aby ste s nami spolupracovali pri odpovedaní na akúkoľvek takúto žiadosť. 
Nie ste oprávnení konať alebo odpovedať v mene spoločnosti Facebook Ireland. 

 Ak pristupujete k Príslušným produktom alebo ich používate na akékoľvek obchodné alebo komerčné účely, 
súhlasíte, že akékoľvek vaše nároky, dôvody žaloby alebo spory vo vzťahu k nám, ktoré vyplývajú z tohto Dodatku 
prevádzkovateľa alebo sa ho týkajú, sa musia riešiť výhradne na írskych súdoch, ktorých súdnej právomoci vo veci 
riešenia všetkých takýchto nárokov sa neodvolateľne podriaďujete, a že tento Dodatok prevádzkovateľa sa bez 
ohľadu na kolízne normy riadi írskymi zákonmi. Ak ste spotrebiteľ s obvyklým pobytom v členskom štáte Európskej 
únie, platí len odsek 4.4 našich Podmienok služby. 

 Je možné, že budeme musieť priebežne aktualizovať tento Dodatok prevádzkovateľa. Pokiaľ po akomkoľvek 
oznámení o aktualizácii tohto Dodatku prevádzkovateľa pokračujete v používaní Príslušných produktov, súhlasíte, 
že ste ním viazaní. Ak s aktualizovaným Dodatkom Prevádzkovateľa nesúhlasíte, ukončite, prosím, akékoľvek 
používanie Príslušných produktov. Ak ste spotrebiteľ s obvyklým pobytom v členskom štáte Európskej únie, platí 
len odsek 4.1 našich Podmienok služby. 

 Ak sa ktorákoľvek časť tohto Dodatku prevádzkovateľa ukáže ako nevynútiteľná, zvyšná časť zostane v plnej 
platnosti a účinnosti. Ak neuplatníme niektorú časť tohto Dodatku prevádzkovateľa, nebude sa to považovať za 
vzdanie sa práv. Akékoľvek vami vyžiadané dodatky alebo vzdania sa práv týkajúcich sa týchto podmienok alebo z 
nich vyplývajúcich musia byť vykonané písomne a potvrdené naším podpisom. 

 Tento Dodatok prevádzkovateľa sa uplatňuje len na spracúvanie osobných údajov v rozsahu nariadenia (EÚ) 
2016/679 („nariadenie GDPR“). Výrazy „Osobné údaje“, „Dotknutá osoba“, „(Spoločný) prevádzkovateľ“, 
„Sprostredkovateľ“ a „Porušenie ochrany osobných údajov“ použité v tomto Dodatku prevádzkovateľa majú 
význam uvedený v nariadení GDPR. Odkazy na nariadenie GDPR a jeho ustanovenia uvedené v tomto Dodatku 
prevádzkovateľa zahŕňajú nariadenie GDPR v znení neskorších zmien a aktualizácií, ako bude zaradené do zákonov 
Spojeného kráľovstva po ukončení uplatňovania nariadenia GDPR v Spojenom kráľovstve. 

 
Dátum účinnosti: 31. augusta 2020 

 


