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V Ý Z V A 

- pre deti a mládež z Košíc a okolia - 

k zapojeniu sa do výtvarnej aktivity „Takto trávim svoj voľný čas“ 

 

 

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi (26. jún) a blížiace 

sa letné prázdniny sú príležitosťou k zamysleniu sa nad spôsobom ako by deti a mládež mali zdravo, 

prospešne tráviť svoj voľný čas. 

Výtvarná aktivita pod názvom „Takto trávim svoj voľný čas“ ponúka priestor na tvorivé znázornenie 

danej témy, s cieľom zvýšiť povedomie o škodlivosti návykových látok, vytvárať protidrogový postoj 

a podporiť zmysluplné trávenie voľného času. 

Aktivita je určená: záujemcom – deťom a mládeži vo veku 10 – 15 rokov.  

Iniciovať deti a mládež do tejto aktivity môže každý, kto si túto výzvu prečíta, t. j. rodičia, 

školy/učitelia a i. 

Pre tvorbu prác majú záujemcovia vymedzený čas od 22. júna do 30. júna 2022.  

V termíne do 7. júla je potrebné zaslať na RÚVZ Košice elektronickou formou fotku kresby, 

v čo najlepšej kvalite (napr. vo formáte .jpg/.jpeg).  

: vkz@ruvzke.sk. 

 

 
 

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5224%3Atakto-travim-svoj-vony-as--deti-nakreslia-ako-zmysluplne-travi-vony-as-medzinarodny-de-proti-zneuivaniu-drog-annezakonnemu-obchodovaniu-snnimi-2022&catid=111%3Asvetove-dni&Itemid=1
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Informácia o spracúvaní osobných údajov 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké 

účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše 

práva pri spracúvaní osobných údajov. 

Identifikačné a kontaktné údaje: 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 

1, 040 11  Košice, IČO 00 606 723, e-mail: vkz@ruvzke.sk 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: 

dpo5@proenergy.sk 

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania 

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie účasti dotknutej osoby vo výtvarnej aktivite na základe 

dobrovoľného súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby (zaslanie kresby prevádzkovateľovi). V prípade samostatne 

udeleného súhlasu zákonného zástupcu, môže prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby ako kresbu, 

meno, priezvisko, vek. 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 

ods. 1 písm. a) Nariadenia. 

 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany 

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva. 

 

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb 

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: fyzické osoby, ktoré sa zapoja do výtvarnej aktivity. 

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, vek, kresba, e-mailová adresa. 

 

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov 

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie 

povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali 

prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:  

 

Iný oprávnený subjekt – podľa všeobecného záväzného právneho predpisu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia 

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom. 

 

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii 

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva. 

 

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané 

Priamo od jej zákonného zástupcu (emailom). 

 

6. Doba uchovávania osobných údajov 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu najviac 5 rokov.  

 

7. Profilovanie 

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom 

individuálnom rozhodovaní. 

 

8. Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo 

na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať 

voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane 

profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.  

 

V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má 

právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv 

na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.  

 

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: vkz@ruvzke.sk alebo písomne na adresu 

prevádzkovateľa. 

 

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov 

Zákonný zástupca dotknutej osoby poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je 

zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutá osoba zapojená do súťaže. 
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