Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ:
NADÁCIA CHEMOSVIT, Štúrova 101, 059 21 Svit, SR, IČO 37 884 867, zapísaná v registri
nadácií na Ministerstve vnútra SR v Bratislave, registračné číslo: 203/Na-2002/727.
Osobné údaje sú u nás uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou
prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim
osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie
osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade
s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú u nás zálohované
z dôvodu predchádzania bezpečnostným incidentom, najmä narušeniu dostupnosti údajov
v dôsledku bezpečnostného incidentu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR
a zákona č. 18/2018 Z.z.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Správca nadácie
č. t.: +421 52 715 2501, e-mail: suhajova.b@chemosvit.sk

Účely spracúvania OÚ, ich právny základ a príjemcovia:
Osobné údaje spracúvame na tieto účely:
1.

Plnenie povinností súvisiacich s evidenciou a vybavovaním pošty (vrátane e-mailu
a elektronickej schránky), so správou registratúrnych záznamov vznikajúcich
z oprávnenej činnosti nadácie, ktoré sú uložené v registratúrnom stredisku,
vrátane
vyraďovania
a likvidácie
dokumentov a archivácie
archívnych
dokumentov v zmysle platnej legislatívy.
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je osobitný zákon (Zákon
o archívoch a registratúrach). Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.
Bez poskytnutia osobných údajov nemôžeme plniť povinnosti, ktoré nám predpisuje
legislatíva v oblasti poštového styku a správy registratúrnych záznamov.
K osobným údajom spracúvaným na tento účel má prístup sprostredkovateľská
spoločnosť CHEMOSVIT, a.s., ktorá zabezpečuje poštový styk a služby registratúrneho
strediska a jej zmluvní sprostredkovatelia, ktorí zabezpečujú fyzickú likvidáciu
vyradených registratúrnych záznamov po uplynutí ich úložných lehôt a spravujú emailovú poštu, ďalej bádatelia, ktorí v zmysle legislatívy vykonávajú bádateľskú činnosť
v archíve (len v tom prípade, ak dokumenty s Vašimi osobnými údajmi majú trvalú

archívnu hodnotu) a ďalšie oprávnené subjekty, ktoré na to majú právo v zmysle
legislatívy.
2. Vypracovanie, evidencia a distribúcia dokumentov súvisiacich s oprávnenou
činnosťou nadácie (žiadostí od žiadateľov o finančnú pomoc, zmluvy, výročné
správy, iná dokumentácia).
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov uvedených v dokumentoch,
ktoré súvisia s oprávnenou činnosťou nadácie sú osobitné zákony (napr. Zákon
o nadáciách, Zákon o ochrane osobných údajov § 16 ods. 2 písm. d), Zákon
o účtovníctve), v prípade uzatvárania zmlúv je právnym základom plnenie zmluvy,
kde zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou
príp. zmluvnou požiadavkou. Bez Vašich osobných údajov nebudeme môct plniť naše
legislatívne povinnosti, príp. uzatvoriť s Vami zmluvu.
Osobné údaje spracúvané na tento účel neposkytujeme žiadnym príjemcom.
V zákonom stanovených prípadoch k nim môžu mať prístup oprávnené subjekty
v zmysle legislatívy.
3. Informovanie verejnosti o nadácii, propagácia nadácie a zdokumentovanie
realizovaných aktivít na webovej stránke
Osobné údaje zástupcov nadácie v zákonom stanovenom rozsahu zverejňujeme na
základe osobitného zákona (Zákon o ochrane osobných údajoch § 78 ods. 3).
V tomto prípade ide o zákonné zverejnenie, na ktoré nie je potrebný súhlas dotknutej
osoby. Fotografie vo fotogalérii zverejňujeme na základe súhlasu dotknutej osoby.
Dotknutá osoba udeľuje súhlas dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať.
K osobným údajom spracúvaným na tento účel má prístup nadáciou poverená
fyzická osoba zabezpečujúca správu webovej stránky. Údaje zverejnené na stránke
si môže prezerať verejnosť, ktorá na stránku pristúpi.
4. Plnenie povinností súvisiacich so spracúvaním účtovných dokladov v zmysle
platnej legislatívy
Osobné údaje spracúvame na základe osobitných zákonov (Zákon o účtovníctve,
Zákon o DPH, Zákon o dani z príjmov, Zákon o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady, Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o cestovných
náhradách). Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou na plnenie
povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy. Dotknutá osoba poskytuje osobné
údaje v zmysle tejto legislatívy.
K osobným údajom má prístup sprostredkovateľská spoločnosť CHEMOSVIT, ktorá
zabezpečuje spracovanie účtovníctva, audítorská spoločnosť AUDIT-CONSULTING,
s.r.o. za účelom vykonania auditu účtovníctva a oprávnené subjekty v zmysle
legislatívy.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej
únie?
Prenos osobných údajov z nadácie do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa
neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne
rozhodovanie?
Osobné údaje v nadácii nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie
vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje uchovávame počas doby, kedy medzi Vami ako dotknutou osobou
a nadáciou existuje zmluvný alebo obdobný vzťah. Lehoty uchovávania osobných údajov sú
určené osobitnými zákonmi, zákonom o archívoch a registratúrach a sú v súlade
s registratúrnym plánom sprostredovateľskej spoločnosti CHEMOSVIT, ktorý schválilo MV
SR – Štátny archív.
Fotografie vo fotogalérii uchovávame najdlhšie po dobu 10 rokov od získania súhlasu.
Po uplynutí zákonných úložných lehôt zabezpečíme prostredníctvom nášho zmluvného
sprostredkovateľa neobnoviteľné zlikvidovanie osobných údajov. V prípade osobných údajov,
ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu ich po odvolaní poskytnutého súhlasu
zlikvidujeme okamžite bez zbytočného odkladu.

Aké máte práva?
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k
dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame – na aký účel,
komu ich poskytujeme, ako dlho ich uchovávame. 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.
Právo na opravu - 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 opravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných
údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú
potrebné na plnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z
pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné
povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - 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.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos
osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na
prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu
alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich
legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený
dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej
spracúvať.
Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho
súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky,
písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle spoločnosti. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe
o Vás spracúvali.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - 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;
IČO: 36 064 220; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
https://dataprotection.gov.sk.
V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Právo na informácie o zdroji údajov - ak sme osobné údaje nezískali priamo od Vás, máte
právo požadovať informácie o zdroji, z ktorého sme ich získali.
Právo na informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane
profilovania - máte právo od nás žiadať informácie o tom, či Vaše osobné údaje využívame
na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a ak tomu tak je, máte
právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne
účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú.
Právo na informácie o primeraných zárukách prenosu údajov - ak Vaše osobné údaje
prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo od nás požadovať
informácie o tom, aké primerané záruky počas ich prenosu poskytujeme.

Uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými
prostriedkami u správcu nadácie. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií,
informácie sa Vám poskytnú za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť.

