INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s
§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).
I.
Prevádzkovateľ:
SMILE n.o.
Jána Hollého 5
917 02 Trnava
IČO: 37986180
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

II.
Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa
spracúvania osobných údajov na Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD., a to poslaním emailu na
adresu: office@1000statocnych.sk
(ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)
III.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
a.
budovanie komunity darcov 1000 statočných a komunikácie s darcami
b.
spracúvanie osobných údajov s cieľom oznamovania používania darovaných
prostriedkov maximálne raz za štvrťrok
IV.
Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu do doby, keď
dotknutá osoba sama požiada o výmaz osobných údajov.
V.
Získané osobné údaje v celom rozsahu bude spracúvať spoločnosť SMILE n.o.
VI.
Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje
nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných
osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez
zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

VII.
Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za
predpokladu, že:
c.
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak
spracúvali;
d.
dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
e.
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVIII,
f.
osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
g.
je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
h.
osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti
osobe mladšej ako 16 rokov.
VIII.
Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti poslanej
emailom na adresu: info@1000statocnych.sk, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo
vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
IX.
Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
i.
napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVIII, a to počas
obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
j.
spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu
osobných údajov obmedzenie ich použitia;
k.
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov;
l.
dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe
oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na
strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
X.
Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ
nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania,
bez súhlasu dotknutej osoby.
Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania
týchto údajov zrušené.

