Súhlas so spracovaním osobných údajov
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1.1
Dotknutá osoba týmto vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov na účel nižšie
uvedený (čl. IV).
1.2
V prípade, že dotknutá osoba nedovŕšila 16. rok veku tento súhlas so spracovaním
osobných údajov musí poskytnúť alebo schváliť zákonný zástupca.
Čl. II
Rozsah spracúvaných osobných údajov
2.1
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje účastníka v rozsahu nevyhnutnom na
dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, a to:
-

meno, priezvisko;
e-mailová adresa.
Čl. III
Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Názov: Zbazy, s.r.o.
Sídlo: Horná Mičiná 211, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46 292 411
Konateľ: Ing. Dušan Kečkeš
E-mail: info@zbazy.sk
Web: https://www.zbazy.sk/
Čl. IV
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:
4.1
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri vybavovaní žiadostí a dopytov dotknutých
osôb, ktoré mu boli nimi zaslané prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na
webovej adrese: https://echokard.zbazy.sk/kontakt
4.2
Spracovanie osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. II je nevyhnutné na dosiahnutie
vyššie uvedeného účelu.
4.3
Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedené účely je súhlas dotknutej
osoby.
Čl. V
Prenos osobných údajov do tretej krajiny
5.1

Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov účastníka do tretej krajiny.

Čl. VI
Poskytovanie údajov príjemcom/tretím osobám
6.1

Prevádzkovateľ neposkytuje údaje tretím osobám.
Čl. VII
Doba uchovávania osobných údajov

7.1
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu
spracúvania osobných údajov, t.j. do vybavenia žiadostí a dopytov v zmysle bodu 4.1..
V prípade, ak z obsahu žiadosti alebo dopytu vyplýva dlhšia doba, ktorá je potrebná na
uchovávanie osobných údajov, prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas tejto doby.
7.2
Na účely archivácie môže prevádzkovateľ uchovávať osobné údaje účastníka aj po
uplynutí vyššie uvedenej doby. Prevádzkovateľ môže uchovávať osobné údaje účastníka
výlučne vo forme, ktorá neumožňuje jeho identifikáciu. Na tieto účely prevádzkovateľ prijal
primerané záruky, ktoré obsahujú zavedenie primeraných a účinných technických a
organizačných opatrení najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a
pseudonymizácie.
7.3
Pseudonymizáciou je spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné
priradiť ku konkrétnemu účastníkovi bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto
dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné
opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej
fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.
7.4
V prípade, že prevádzkovateľ nebude archivovať osobné údaje po uplynutí vyššie
uvedenej doby, bez zbytočného odkladu ich zničí.
Čl. VIII
8.1
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, o právo na vymazanie
osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať
spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Bližšie informácie
o uvedených právach dotknutej osoby sú dostupné na webovej stránke prevádzkovateľa tu.
Čl. IX
9.1
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,
ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým
spôsobom, akým súhlas udelila.
Čl. X
10.1 V prípade, že dotknutá osoba bude dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj

ako „zákon“), má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky v zmysle § 100 a nasl. zákona.
10.2 Dotknutá osoba má 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 aj ako „nariadenie“, text
nariadenia dostupný tu) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte
svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa
domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením.
Čl. XII
12.1 V prípade nevyjadrenia súhlasu dotknutej osoby s poskytnutím osobných údajov
nebude jej žiadosť odoslaná a vybavená prevádzkovateľom.
Čl. XIII
13.1 Prevádzkovateľ nepoužíva
individuálne rozhodovanie.

pri

spracovaní

osobných

údajov

automatizované

Čl. XIV
Záverečné ustanovenia

14.1 Dotknutá osoba vyhlasuje, že si tento dokument riadne prečítala a súhlasí so
spracovaním osobných údajov v zmysle tohto dokumentu.
14.2 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na
zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so
zákonom a nariadením.

........................................
Dotknutá osoba

