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Informácia k spracovaniu vašich osobných údajov na realizáciu podujatí s Microsoft 
Teams 
 
Týmto vás informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov na realizáciu podujatí s Microsoft Teams 
prostredníctvom spoločnosti MSIG Insurance Europe AG a o právach, ktoré vám podľa práva o ochrane 
osobných údajov prináležia. 
 
 
Kto je zodpovedný za spracovanie osobných údajov a ako je možné osobu poverenú spracovaním 
osobných údajov zastihnúť?  
 
Subjektom zodpovedným za spracovanie osobných údajov je spoločnosť  
MSIG Insurance Europe AG 
An den Dominikanern 11-27 
50668 Köln 
Telefón 0221-37991-0 
Fax 0221-37991-200 
E-mail info@msig-europe.com 
 
Našu osobu poverenú spracovaním osobných údajov zastihnete na hore uvedenej adrese alebo na e-
mailovej adrese: datenschutz@msig-europe.com. Kontaktné údaje sú okrem toho k dispozícii na internete 
na stránke http://msig-europe.de/de/datenschutz. 
 
 
Ktoré kategórie údajov používame na realizáciu podujatia s Microsoft Teams? 
 
Na realizáciu podujatia s Microsoft Teams spracúvame údaje týkajúce sa titulu, mena a priezviska, funkcie, 
podniku, e-mailovej adresy, prihlasovacích údajov, IP-adresy, doby trvania podujatia, časový okamih 
odovzdania četových správ, ako aj prípadne sprostredkované obsahy na realizáciu podujatia 
a komunikáciu počas podujatia.  
 
Pri podujatí sú viditeľné kamerové obrazy účastníkov, pokiaľ je kamera zapnutá. Slovné príspevky počujú 
všetci účastníci. Ak nechcete, aby vás bolo počuť alebo vidieť, prosíme vás, aby ste svoje otázky kládli 
výlučne cez čet alebo e-mailom a deaktivovali svoj mikrofón, ako aj svoju kameru. Četové správy môžu 
vidieť všetci účastníci. 
 
Na podujatí sa môžu uskutočňovať ankety. Účasť je dobrovoľná. Ankety sa uskutočňujú anonymne, takže 
ani organizátor ani ostatní účastníci nemôžu rozpoznať, kto odovzdal hlasy a odpovede. Oznámenie 
o výsledkoch ankety sa uskutočňuje taktiež bez údajov o účastníkoch. 
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Na aké účely a na akom právnom základe sa spracúvajú osobné údaje? 
 
Vaše osobné údaje spracúvame za dodržiavania ustanovení Základného nariadenia EÚ o ochrane 
osobných údajov (GDPR), všetkých ďalších určujúcich zákonov (napr. vzhľadom na všeobecné rovnaké 
zaobchádzanie), ako aj pre príslušné pobočky platných miestnych regulácií (napr. v Holandsku 
„Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars“ zväzu „Verbond van Verzekeraars“).  
 
Spracovanie osobných údajov slúži na realizáciu podujatia s Microsoft Teams.  
 
Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov na organizovanie a realizáciu podujatia je čl. 
6 ods. 1f) GDPR. 
 
Na tento účel používame produkty spoločnosti Microsoft Ireland Ltd. („Microsoft“) a uzavreli sme k tomu s 
Microsoft dohodu k spracovaniu zákazky podľa čl. 28 GDPR. Nie je možné vylúčiť, že v tejto súvislosti sa 
spoločnosťou Microsoft sprostredkujú osobné údaje na spoločnosť Microsoft Corp. do USA. Prístupy 
diaľkovej údržby môže spoločnosť Microsoft vykonávať tiež z iných tretích štátov. Spoločnosť Microsoft so 
spoločnosťou Microsoft Corp. uzavrela štandardné zmluvné klauzuly Európskej únie. Podľa spoločnosti 
Microsoft spracúva spoločnosť Microsoft Corp. osobné údaje o používaní Teams na nasledujúc vlastné 
obchodné účely: správa evidencie a účtu; odmena (napr. vyúčtovanie provízií pre zamestnancov 
a partnerské stimuly); interné výkazníctvo a modelovanie (napr. prognóza, obrat, plánovanie kapacity, 
stratégia produktu); boj proti podvodom, kybernetickej kriminalite alebo kybernetickým útokom, ktoré by sa 
mohli týkať spoločnosti Microsoft alebo produktov Microsoft; zlepšenie jadrovej funkčnosti vzhľadom na 
bezbariérovosť, ochranu osobných údajov alebo energetickú efektívnosť; a podanie finančnej správy 
a dodržanie zákonných povinností (s výhradou obmedzení zverejnenia opísaných v DPA). Spracovanie 
prostredníctvom spoločnosti Microsoft sa uskutočňuje výlučne na hore uvedené účely a výslovne nie na 
profilovanie používateľa, reklamu alebo podobné komerčné účely. Na spracovanie osobných údajov na 
vopred uvedené obchodné účely určuje spoločnosť Microsoft ako prostriedky, tak aj účely spracovania 
osobných údajov. Spoločnosť Microsoft je zodpovedná za spracovanie osobných údajov, ako aj za 
dodržanie všetkých platných zákonov, ako aj za splnenie povinností. 
 
Ďalšie informácie nájdete v Smernici o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft: 
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement 
 
 
Kto dostane vaše osobné údaje? 
 
V rámci nášho podniku obdržia vaše osobné údaje iba osoby a miesta (napr. odborné oblasti), ktoré tieto 
potrebujú na splnenie svojich úloh týkajúcich sa hore uvedených účelov. V rámci našich činností sa osobné 
údaje sprostredkujú podľa určenia na účastníkov a divákov podujatia. Navyše na realizáciu podujatia 
využívame prípadne externých poskytovateľov služieb (napr. poskytovateľov telekomunikačných služieb,  
na podporu pri organizovaní a realizácii podujatí). Zoznam nami nasadených poskytovateľov služieb vám 
dáme ochotne k dispozícii na želanie. 
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Ktoré práva týkajúce sa ochrany osobných údajov si môžete uplatniť ako dotknutá osoba? 
 
Na hore uvedenej adrese môžete požadovať informáciu o osobných údajoch uložených k vašej osobe. 
Okrem toho môžete za určitých predpokladov požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov. 
Ak využijete váš nárok na vymazanie alebo osobné údaje nie sú viac potrebné na splnenie účelu 
sledovaného s uložením, uložené osobné údaje o vás sa vymažú. Môže vám naďalej prináležať právo na 
obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ako aj právo na vydanie vami pripravených osobných 
údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. 
 
 
Právo na námietku 
 
Ak Vaše osobné údaje spracúvame na zachovanie našich oprávnených záujmov, môžete proti 
tomuto spracovaniu namietať z dôvodov, ktoré vyplynú z vašej zvláštnej situácie. Vaše osobné 
údaje potom nebudeme viac spracovávať, iba vtedy áno, ak môžeme preukázať nutné chránené 
dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú vaše záujmy, práva a slobody alebo spracovanie slúži na 
uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. 
 

 
Kde sa môžete sťažovať? 
 
Máte možnosť sa obrátiť so sťažnosťou na hore uvedenú osobu poverenú ochranou osobných údajov alebo 
na Úrad pre dozor nad ochranou osobných údajov. Pre nás príslušný Úrad pre dozor nad ochranou 
osobných údajov je: 
 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen  
[Krajinský subjekt poverený ochranou osobných údajov a slobodou informácií Severné Porýnie-Vestfálsko] 
Kavalleriestraße 2-4 
40213 Düsseldorf 
 
Telefón: 02 11/384 24-0 
Telefax: 02 11/384 24-999 
 
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de 
Domovská stránka: https://www.ldi.nrw.de 
 
Môžete sa tiež obrátiť na Úrad pre dozor nad ochranou osobných údajov v štáte, kde máte vaše trvalé 
bydlisko. Prehľad úradov pre dozor nad ochranou osobných údajov v štátoch, v ktorých spoločnosť MSIG 
Insurance Europe AG prevádzkuje pobočky, nájdete na konci tejto informácie.  
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Ako dlho sa ukladajú vaše osobné údaje? 
 
Vaše osobné údaje vymažeme, hneď ako viac nie sú potrebné na hore uvedené účely. Pritom sa môže 
stať, že osobné údaje sa uložia na čas, v ktorom môžete uplatniť nároky voči nám (zákonná doba 
premlčania od troch alebo až do tridsať rokov). Navyše ukladáme vaše osobné údaje, pokiaľ sme na to 
povinní zo zákona. Zodpovedajúce povinnosti dôkazu a uschovania vyplývajú okrem iného z Obchodného 
zákonníka a Daňového poriadku. Doba uloženia činí podľa toho až do desať rokov. V prípade potreby vám 
ochotne poskytneme ďalšie informácie k dobe uloženia osobných údajov so zreteľom na konkrétny účel. 
 
 
Sprostredkúvajú sa vaše osobné údaje do tretej krajiny? 
 
Ak by sme mali osobné údaje sprostredkovať podnikom koncernu mimo Európskeho hospodárskeho 
priestoru (EHS), sprostredkovanie sa uskutoční iba pokiaľ bola tretej krajine prostredníctvom komisie EÚ 
potvrdená primeraná úroveň ochrany osobných údajov alebo ak sú k dispozícii iné primerané záruky 
ochrany osobných údajov (napr. záväzné interné podnikové predpisy na ochranu osobných údajov alebo 
štandardné zmluvné klauzuly EÚ). Podrobnejšie informácie k tomu si môžete vyžiadať na hore uvedených 
kontaktných informáciách. 
 
 
Prehľad úradov pre dozor nad ochranou osobných údajov v štátoch, v ktorých spoločnosť MSIG 
Insurance Europe AG prevádzkuje pobočky:  
 
 
Belgique (Belgicko) 
 
Autorité de protection des données (APD) 
Rue de la Presse 35 
1000 Bruxelles 
 
Téléphone: +32 (0) 2 274 48 00 
Téléfax:      +32 (0) 2 274 48 35 
 
Courriel (E-mail): contact@apd-gba.be 
Site internet (Webová stránka): https://www.datenschutzbehorde.be 
 
 
France (Francúzsko) 
 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés  
3 Place de Fontenoy 
TSA 80715 
F - 75334 Paris cedex 07 
Téléphone: + 33 (0)1 53 73 22 22 
Téléfax:      + 33 (0)1 53 73 22 00 
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Courriel (E-mail): webmaster@cnil.fr 
Site internet (Webová stránka): https://www.cnil.fr 
 
 
Italia (Taliansko) 
 
Garante per la Protezione dei Dati Personali 
Piazza Venezia n. 11 
I - 00187 Roma 
 
Telefono: + 39 06 69 677.1 
Telefax:   + 39 06 69 677.785 
 
Email (E-mail): protocollo@gpdp.it 
Homepage (Webová stránka): https://www.garanteprivacy.it 
 
 
Nederland (Holandsko) 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
2594 AV Den Haag 
 
Telefoon: + 31-70-88 88 500 
Fax :        + 31-70-88 88 501 
 
E-Mail (E-mail): internationaal@autoriteitpersoonsgegevens.nl 
Homepage (Webová stránka): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 
 
 
Slovenská republika 
 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
Hraničná 12 
820 07 Bratislava 27 
Slovenská republika 
 
Telefón: +421 2 323 132 14 
Telefax: +421 2 323 132 34 
 
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 
Domovská stránka: https://dataprotection.gov.sk/uoou/en 
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España (Španielsko) 
 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
C/Jorge Juan, 6 
E - 28001 Madrid 
 
Teléfono: + 34 901 100 099; 
 
Sitio web (Webová stránka): https://www.agpd.es/ 
 


