
Zásady ochrany osobných údajov 

(verzia z 15.09.2017) 

SPRÁVCA 

Správcom pre spracovanie vašich údajov je BOGAZICI UNIVERSITESI so sídlom v Bebek, 

Istanbul 34342, Turecko (v ďalšom texte len "my" alebo "nás"), ktorý vymenoval ako svojho 

zástupcu a spracovateľa údajov  CONSORZIO TOPIX - TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT 

(Top-ix), so sídlom Via Maria Vittoria 38, Torino 10123, Taliansko –  podľa čl. 5, talianskeho 

legislatívneho dekrétu č. 196/2003. V prípade, že máte akékoľvek otázky, môžete napísať na 

našu adresu, alebo na e-mail <info@openmaker.eu>.  Spracovanie údajov bude pre nás 

realizované výskumným tímom katedry počítačového inžinierstva, ktorý vedie Prof. Ali 

Taylan Cemgil. Týmto vás informujeme, že spracujeme vaše údaje v súlade s platnými 

zákonmi, nariadeniami a pri plnom rešpektovaní vašich práv a najmä súkromia. 

DÁTA 

Spracujeme výber z obsahu zverejneného od septembra 2017 až do konca projektu 

OpenMaker (plánovaný na november 2018), ktorý je publikovaný používateľmi sociálnych 

médií Twitter, Facebook, Reddit, Eventbrite a verejne prístupný prostredníctvom rozhraní 

API. Ide najmä o spracovanie obsahu z nasledovných sociálnych médií:  

 Twitter – tweety obsahujúce kľúčové slová súvisiace s komunitou inovátorov 

(Arduino, raspberry pi, 3D tlač) a tých, ktorí sledujú kľúčové vplyvné osobnosti pre 

nasledujúce témy: Arduino, raspberry pi a 3D tlač, 

 Facebook – príspevky z otvorených skupín,  stránky a udalosti súvisiace s komunitou 

inovátorov,  

 Reddit – príspevky a komentáre z podujatí typu „subreddit“ súvisiace s komunitou 

inovátorov, 

 Eventbrite – udalosti súvisiace s komunitou inovátorov. 

Kontaktné informácie a komunikácia – Keď nám pošlete vaše kontaktné údaje (e-mail, atď.), 

prípadne nás kontaktujete e-mailom alebo iným spôsobom, zaznamenáme a uložíme vaše 

kontaktné údaje vrátane celej komunikácie.  

ÚČEL  

Vaše osobné údaje budú spracovávané za účelom: 

 vykonania vedeckého výskumného projektu pozostávajúceho zo získavania údajov na 

učenie a testovanie algoritmov štatistického strojového učenia v rámci európskeho 

projektu OpenMaker 

 vypracovania a rozširovania analýz, ako aj ďalších výsledkov výskumnej činnosti 

 vykonávania ďalšieho vedeckého výskumu 



 splnenia právnych záväzkov a/alebo zabezpečenia súlade s nariadeniami verejných 

inštitúcií, vrátane súdnych orgánov. 

METÓDY SPRACOVANIA 

Vaše údaje budú: 

 zhromažďované elektronicky, 

 uložené v digitálnej forme na našom serveri, ktorý budeme mať k dispozícií a ktorý je 

lokalizovaný v Taliansku, 

 chránené pred hrozbou zničenia, zmeny, zmazania a neoprávneného prístupu 

efektívnymi fyzickými, logickými a organizačnými bezpečnostnými opatreniami,  

 uložené na obdobie 5 rokov, 

 ďalej spracovávané v rozsahu a v rámci obdobia výlučne potrebného na uskutočnenie 

vyššie uvedených cieľov. 

KOMUNIKÁCIA S TRETÍMI STRANAMI 

Môžeme:  

 oznámiť registrovaným používateľom na stránke openmaker.eu výsledky testov, 

pozostávajúce z analýzy získaných dát prostredníctvom verejných API sietí Twitter, 

Facebook, Reddit a Eventbride na základe algoritmov štatistického strojového učenia, 

 poskytnúť vaše údaje tretím stranám, ktoré s nami spolupracujú a ktoré sa 

zabezpečujú niektoré fázy procesov potrebných pre samotnú realizáciu našich aktivít 

– a to výlučne na účely uvedené vyššie – a ktoré, v prípade potreby, budú poverené 

takýmto spracovaním vašich dát (až vtedy sa dané tretie  strany stanú spracovateľmi 

vašich údajov), 

 poskytnúť a šíriť vaše údaje v agregovanej a anonymnej forme, na účely uvedené 

vyššie, 

 poskytnúť vaše údaje tretím stranám za účelom splnenia právnych záväzkov alebo 

nariadení verejných inštitúcií, vrátane súdnych orgánov.   

 

PODSTATA A DÔSLEDKY POSKYTNUTIA ÚDAJOV 

Poskytovanie údajov je voliteľné: ak nezverejníte obsah v sociálnych médiách počas obdobia 

výskumného projektu, vaše údaje nebudeme spracovávať a algoritmy štatistického 

strojového učenia nebudú brať do úvahy váš obsah. 

PRÁVA 

Upozorňujeme vás, že zákon chráni vaše právo na prístup, aktualizáciu, opravu a námietky 

voči spracovaniu vašich údajov. Tieto práva zahŕňajú, ale nie sú tým obmedzené, (1) právo 

získať potvrdenie o tom, či údaje o vašej osobe spracúvame alebo nie, vrátane práva byť o 

nich zrozumiteľne informovaný; (2) ďalej právo získať informácie o pôvode a zdroji vašich 



údajov, o účeloch a metódach ich spracovania; (3) ako aj právo na aktualizáciu, opravu alebo 

integráciu vašich údajov, ich vymazanie, transformovanie do anonymnej podoby alebo 

blokovanie nezákonne spracovaných osobných údajov; (4) ako aj právo namietať, celkovo 

alebo z časti, voči ich použitiu.  

 


