INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Poskytovaná v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane
osobných údajov)
Vzhľadom k tomu, že občianske združenie ZÁHORÁCKY FÉNIX, so sídlom Kaplinská 1099/7, 905 01 Senica, IČO:
37 995 341, (ďalej aj „Organizácia“ a/alebo „Prevádzkovateľ“) realizuje „Letné tábory detí 2021“ a „Výchovnovzdelávacie pobyty 2021“ (ďalej len „LTD“), a prevádzkuje internetovú stránku www.zafenix.com, informuje dotknuté
osoby o spracúvaní osobných údajov v zmysle § 33 zákona č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a svoje vzťahy pri spracúvaní Vašich osobných údajov usporiadali
transparentne v dohode, ktorá je pre Vás prístupná na stránke www.zafenix.com alebo Vám ju poskytneme na
adrese Kaplinská 1099/7, 905 01 Senica, nasledovne:
1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľom je organizácia ZÁHORÁCKY FÉNIX, so sídlom Kaplinská 1099/7, 905 01 Senica, IČO: 37 995 341.
2. Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je teda vedenie zmluvného vzťahu u príslušného prevádzkovateľa
založeného prihláškou, resp. objednávkou, poskytovanie služieb Organizácie deťom a mládeži, a organizovanie LTD,
a na účely s tým spojené. Po skončení zmluvného vzťahu s príslušným prevádzkovateľom sú vaše údaje uchovávané
pre účely archivácie a pre účtovné účely. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je teda zmluva a
oprávnený záujem prevádzkovateľov získať klientov, poskytovať svoje služby a osobitný zákon.
3. Doba spracúvania osobných údajov:
Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu s príslušným prevádzkovateľom a 10 rokov od jeho
skončenia pre účely archivácie a pre účtovné účely.
4. Právne dôsledky neposkytnutia osobných údajov:
Osobné údaje za účelom vedenia zmluvného vzťahu založeného prihláškou, resp. objednávkou a poskytovania našich
služieb organizátora LTD nám poskytujete na základe zákona, keďže sú nevyhnutné na plnenie zmluvy a poskytovanie
našich služieb, ako aj v predzmluvných vzťahoch, a teda ich poskytnutie je povinnosťou. V prípade neposkytnutia týchto
údajov za uvedeným účelom, Vám nemôžeme poskytovať naše služby.
5. Cookies
Pri prechádzaní našich webových stránok www.zafenix.com zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke
zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meraní návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení
webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme
ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracované iba na základe vášho súhlasu.
Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie
cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.
6. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú primeranému
stupňu technického rozvoja. Chránime ich akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame primerané technické a
organizačné opatrenia, ktoré bránia najmä zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.
7. Zoznam osobných údajov alebo ich rozsah:
a) meno a priezvisko;
b) adresa bydliska, PSČ, mesto;
c) dátum narodenia;
d) zdravotná poisťovňa;
e) emailová adresa;
f) telefónne číslo.
8. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje:
Osobné údaje získava Organizácia na základe zákonného súhlasu dotknutej osoby a to na základe vyplnenia formulára
„Záväzná prihláška na letný tábor detí v roku 2021“, ktorým sa uzatvára zmluva medzi Organizáciou a dotknutou
osobou, na internetovej stránke www.zafenix.com a jeho odoslanie elektronicky, e-mailom na zafenix@gmail.com
a/alebo tabor.zafenix@gmail.com a/alebo poštou a/alebo formulárom. Dotknutá osoba pri vyplnení formulára vyplní
krstné meno, priezvisko, adresu bydliska, PSČ, mesto, dátum narodenia, zdravotnú poisťovňu, emailovú adresu a
telefónne číslo.

9. Tretie strany resp. okruh tretích strán, ktorým budú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené. Formy
zverejnenia osobných údajov. Tretie krajiny, do ktorých bude uskutočnený prenos osobných údajov:
Osobné údaje nie sú poskytované a sprístupňované tretím stranám, okrem povinností vyplývajúcich z osobitných
zákonov, a to: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úrad vlády
SR.
Osobné údaje sa nezverejňujú.
Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.
10. Priamy marketing, automatizované spracúvanie osobných údajov:
Osobné údaje dotknutej osoby nebudú použité na účely priameho marketingu.
Osobné údaje dotknutej osoby nebudú automatizovane spracúvané.
11. Poučenie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov má práva v rozsahu definovanom v § 28 až § 30 Zákona
o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona právo vyžadovať od prevádzkovateľa na základe
písomnej žiadosti:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu
podľa Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 Zákona o ochrane
osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania
operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje
dotknutej osoby na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady
obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných
údajov,
h) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ
spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa
predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, ďalej
využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku,
ako aj poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu.
Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu
osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov
vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom
chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov
poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená,
prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu
blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať,
nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také
rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že
rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia
prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Dotknutá osoba má pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných
údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť
zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.
V Záhorí dňa 20.03.2021
Mgr. Adam Rojkovič, LL.M., v.r.
predseda organizácie
Záhorácky Fénix

