
  

 

 
 

 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ A NAFTOVÝ ZVÄZ • SLOVAK GAS AND OIL ASSOCIATION 

 

ČLEN IGU • MEMBER OF IGU 

 

 

NOMINAČNÝ FORMULÁR 
 

„Cena profesora Nemessányiho“  pre rok 2021 
 
1. Nominovaný  

 Meno   

 Priezvisko  

 Adresa  

 Kontakt (prosíme uviesť aktuálne kontakty) 

Mobilný telefón 
e-mail 

 

2. Názov témy diplomovej práce  

3.  Práca nominovaná v kategórii a) technika a technológie, technologický rozvoj 
v plynárenstve 

b) trhy s plynom, stratégie a legislatíva pre 
plynárenstvo 

3. Škola, fakulta, odbor  

4. Skúšobná komisia 
(alebo iný kompetentný orgán) 
 

 

5. Dôvod nominácie 
(vrátane známky za diplomovú prácu) 
 
 
 
 
 
(ak vo formulári nie je dostatok miesta – uviesť na 
samostatnom liste) 

 

6. Iné informácie súvisiace s nomináciou  

 
 

______________________________   ________________________ 

Podpis (odporučenie) vedúceho katedry   Podpis nominovaného študenta 

Originál formulára nominácie (ktorý je dôverný) by mal byť zaslaný doporučene spolu s vyhlásením 
so zdôvodnením nominácie, jedným exemplárom diplomovej práce a elektronickou verziou vo formáte PDF 
do 30.9.2021 na adresu: Sekretariát SPNZ, Mlynské nivy 44/a, 821 09 Bratislava  



  

 

 

Ochrana osobných údajov 
 

1. Každý účastník súťaže (ďalej "Dotknutá osoba") berie na vedomie, že jeho účasťou v súťaži „Cena prof. 
Nemessányiho“ vzniká usporiadateľovi, Slovenskému plynárenskému a naftovému zväzu, Mlynské nivy 
44/a, 821 09 Bratislava, IČO: 30845475, registrovanom na MV SR, VVS/1-2200-90-237-9 
ako prevádzkovateľovi (ďalej "Prevádzkovateľ") oprávnenie spracúvať osobné údaje Účastníka podľa 
článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej 
"GDPR") a §13 odseku 1 písmena b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon o ochrane osobných 
údajov") (GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ďalej spoločne a samostatne ako "Predpisy o 
ochrane osobných údajov"). 

2. Zodpovednou osobou Prevádzkovateľa je (zvadova@sgoa.sk). 
3. Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je (i) účasť Dotknutej osoby 

v Súťaži, (ii) vyhodnotenie a spracovanie splnenia podmienok a výsledkov Súťaže, (iii) identifikovanie 
Výhercu a (iv) odovzdanie výhry výhercovi (ivi) zverejnenie fotografie s popisom na webovej stránke 
Prevádzkovateľa a v časopise SLOVGAS. V prípade udelenia súhlasu zo strany Dotknutej osoby je 
účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom vyplatenie výhry (1. – 3. 
miesto). 

4. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je aj 
Dotknutá osoba (článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a §13 odsek 1 písmeno b) Zákona o ochrane 
osobných údajov) a (ii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR a §13 
odsek 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom 
splnení Podmienok a pravidiel zo strany Dotknutej osoby a prípadnom uplatnení nárokov 
Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe.  

5. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam 
osobných údajov): titul pred menom a za menom, meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, 
adresa elektronickej pošty, v prípade výhry číslo účtu a rodné číslo a fotografia z odovzdávania cien 
(ďalej "Osobné údaje"). 

6. Dobou uchovávania Osobných údajov je doba potrebná na vyhodnotenie Súťaže, odovzdanie Výhry 
Výhercovi a uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom konaní určená 
podľa §100 až 114 Občianskeho zákonníka. 

7. Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie zmluvy medzi 
Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v bode 5.3, pričom v 
prípade neposkytnutia Osobných údajov nesplní Účastník Podmienky a pravidlá a nebude sa môcť 
zúčastniť Súťaže. Poskytnutie Osobných údajov ako aj účasť v Súťaži sú dobrovoľné. 

8. Prevádzkovateľ v prípade súťaže Cena prof. Nemessányiho nevyužíva automatické rozhodovanie a 
profilovanie. 

9. Prevádzkovateľ je oprávnený v rámci spracúvania Osobných údajov zverejniť meno a 
priezvisko vrátane titulov pred menou a za menom Účastníka  vrátane jeho poradia v Súťaži, a to na 
webovom sídle Prevádzkovateľa (Usporiadateľa) -  www.spnz.sk alebo v príslušnom médiu 
Prevádzkovateľa (Usporiadateľa) – časopise Slovgas, v ktorom bola Súťaž vyhlásená. Prevádzkovateľ je 
v rámci spracúvania Osobných údajov oprávnený tieto Osobné údaje poskytnúť aj iným osobám 
patriacim do skupiny Prevádzkovateľa. 

10. Účastník / Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR a druhej hlavy Zákona o 
ochrane osobných údajov, najmä má (i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR a §19 až 21 
Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 GDPR a §22 až 28 
a §41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, 
zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo 
inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, (ii) právo na prístup k svojim 
Osobným údajom, (iii) právo na opravu Osobných údajov, (iv) právo na vymazanie Osobných údajov 
(právo na zabudnutie), (v) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (vi) právo na 
oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo 
obmedzené, (vii) právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe 
súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo podávať námietky 
proti spracúvaniu Osobných údajov, (ix) právo, aby sa na Dotknutú osoby nevzťahovalo 
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, (x) právo kedykoľvek odvolať súhlas 
so spracúvaním Osobných údajov a (xi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Rozsah, obmedzenia 
a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a druhej hlave Zákona o ochrane 
osobných údajov. 

11. Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava. 


