Zásady spracúvania osobných údajov
Zásady spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné
nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”)

Naše identifikačné a kontaktné údaje
Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame v organizácii
Smajlovo, občianske združenie, so sídlom U Zelnicovej cesty 127, Kostolná-Záriečie, 913 04,
IČO: 50 001 680.

Ako osobné údaje spracúvame?
V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov
spracúvame osobné údaje pre rôzne účely, pričom každý účel spracúvania je charakterizovaný:
-

samostatnými činnosťami spracúvania osobných údajov, ktoré vedú k jeho dosiahnutiu,
príslušným právnym základom (resp. oprávnením k spracúvaniu osobných údajov),
rôznymi príjemcami, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené,
rôznou dobou uchovávania osobných údajov, resp. lehotou pre výmaz osobných údajov.

TÁBOROVÉ AKTIVITY
Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:
-

-

Realizácia táborových aktivít (prihlásenie do tábora resp. objednanie pobytu v tábore a
jeho realizácia), pričom spracúvame tieto osobné údaje:
o objednávateľ - rodič alebo zákonný zástupca: meno, priezvisko, ulica, mesto,
PSČ, telefónne číslo, email;
o dieťa: meno, priezvisko, dátum narodenia.
Evidencia informácií o zdravotnom stave dieťaťa, pričom spracúvame
o osobné údaje v rozsahu potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa;
o osobné údaje v rozsahu prehlásenia o bezinfekčnosti a o zdravotnom stave
dieťaťa; meno, priezvisko, informácie o užívaní liekov, alergiách a iných možných
problémoch; informácie v rozsahu zdravotníckeho denníka.

Právny základ spracúvania:
-

čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, podľa ktorého je
spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
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-

alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením
zmluvy – objednávka letného tábora/prihláška na letný tábor, zmluva o účasti v tábore.
Bez spracúvania osobných údajov nie je možné pristúpiť k uzatvoreniu alebo plneniu
predmetu zmluvy.
čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, podľa ktorého je
spracúvanie osobných údajov našou zákonnou povinnosťou, a to v zmysle zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, podľa vyhlášky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode a vyhlášky č.
526/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie
podujatia.

Prípadné poskytovanie údajov príjemcom
Osobné údaje poskytneme prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia, komerčnej poisťovni a
ak to bude potrebné poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)
Osobné údaje budeme uchovávať
-

10 rokov, a to v súvislosti s evidenciou zmlúv o účasti v tábore,
6 mesiacov, a to v súvislosti s prihláškami do letného tábora, potvrdeniami od lekára,
prehlásením o bezinfekčnosti a zdravotníckym denníkom.

PROPAGÁCIA ORGANIZÁCIE
Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:
-

-

Zverejňovanie skúseností prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa a sociálnej
siete, pričom spracúvame tieto osobné údaje:
o meno, priezvisko, skúsenosť.
Zverejňovanie fotografií a videí účastníkov našich aktivít, a to prostredníctvom
webového sídla organizácie a sociálnej siete.

Právny základ spracúvania:
-

čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to súhlas dotknutej
osoby.
Poskytnutý súhlas so spracúvaním je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
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Prípadné poskytovanie údajov príjemcom
Osobné údaje budeme spracúvať v spolupráci s:
-

WebSupport, s.r.o.
Google Inc.
Facebook Ireland Limited

Cezhraničný prenos do tretích krajín
Osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, a to v súvislosti s
využitím služby YouTube, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Google Inc. Tento prenos
osobných
údajov
sa
vykonáva
v
rámci
režimu
Privacy
Shield
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)
Osobné údaje budeme spracúvať počas 5 rokov, resp. do odvolania súhlasu so spracúvaním.

Aké máte práva a ako si ich uplatniť?
Ako dotknutá osoba máte tieto práva:
-

-

-

-

Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie
kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako
vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje
poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia.
Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám
poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané
opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás
máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné
alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili,
aktualizovali alebo doplnili.
Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov. To znamená, že máte právo nás
požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
Vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. To znamená, že za
určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné
údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu
byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Namietať spracovanie vašich osobných údajov.
Vyžadovať prenositeľnosť vašich osobných údajov.

občianske združenie Smajlovo, Kostolná-Záriečie 127, 913 04, IČO: 50 001 680,
Fio banka 2300926656/8330, IBAN: SK14 8330 0000 0023 0092 6656.
www.smajlovo.sk, mail: smajlovo@smajlovo.sk

Zásady spracúvania osobných údajov
Vo veci uplatnenia si Vašich práv, nás prosím kontaktujte prostredníctvom hore uvedených
kontaktných údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania Vašich osobných údajov môžete podať
sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje
spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;
tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk .
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