Občianske združenie TANEČNÝ SÚBOR NASHVILLE CHILDREN, Čordákova 1227/23, 040 23 Košice

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:
TANEČNÝ SÚBOR NASHVILLE CHILDREN
Čordákova 1227/23
040 23 Košice
IČO: 35569140
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

II.

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a
žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Mgr. Moniku Kováčovú,
a to písomnou formou alebo osobne na adrese: Čordákova 23, 040 23 Košice,
5. poschodie, po predchádzajúcom telefonickom alebo mailovom dohovore, tel.
kontakt 0908 821 056, e-mail: nashville@nashville.sk
(ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)

III.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
Evidencia členov s potrebou spracovania štatistických údajov.
Spracúvanie osobných údajov s cieľom organizácie tanečných a iných súťaží na
základe ich súhlasu.
•
zverejňovania informačných materiálov z príležitostných vystúpení, sústredení,
súťaží, festivalov na webovom sídle TANEČNÝ SÚBOR NASHVILLE CHILDREN,
v rozsahu meno, priezvisko, skupina, individuálne a spoločné fotografie z týchto
podujatí,
•
zverejňovania výsledkov tanečných súťaží, fotografií, príp. aj videí zo súťaží
na webovom sídle TANEČNÝ SÚBOR NASHVILLE CHILDREN a na facebooku
(Nashville Košice).
•
zverejňovania fotografických a video materiálov z podujatí organizovaných OZ
na webovom sídle TANEČNÝ SÚBOR NASHVILLE CHILDREN a na facebooku
(Nashville Košice).
•
Fotografie a videa za účelom propagácie a reklamy občianskeho združenia
TANEČNÝ SÚBOR NASHVILLE CHILDREN.
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na
obdobie od mája 2018 do zániku OZ.
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
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smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IV.

Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená

v rozsahu:
10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. III písm. a),
do ukončenia športovej súťaže, max. po dobu 1 roka na účely podľa ods. III písm. b),
V.
Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. b) je zákonnou
požiadavkou. Bez udeleného súhlasu nie je možné spracúvať osobné údaje účastníkov, a teda
ani zúčastniť sa súťaže, festivalu či kultúrneho podujatia.
VI.
Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe
žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné
údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví
na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
VII.
Vystavenie prvej kópie podľa ods. VIII je bezplatné. Za akékoľvek
ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada
o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej
elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
VIII.
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.
IX.
Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej
týkajú, za predpokladu, že:
 osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVIII,
 osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti
osobe mladšej ako 16 rokov.
X.
Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za
predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
 na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej
vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického
výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz
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XI.

XII.
a.
b.
c.
d.

XIII.

XIV.
XV.

znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
alebo
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na
základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť
dotknutej osoby je dôvodná.
Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných
údajov, pokiaľ:
napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVIII, a to počas obdobia
umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných
údajov obmedzenie ich použitia;
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
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.
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.
Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie
osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto
údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom
formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej
osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných
prostriedkov.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej
osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba
môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
b. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
c. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
XVII.
Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely
priameho marketingu podľa bodu XVIII písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ
nemôže ďalej spracúvať.
XVIII.
Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi.
Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné
oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami
alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
XVI.
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XIX.

XX.
XXI.
XXII.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so
spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na
tomto právnom titule.
Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby
so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu
však nie je jeho odvolaním dotknutá.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené
jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

