ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
INTEGRAČNÉHO CENTRA KOŠICKÉHO KRAJA
(ďalej „zásady“)

I.
Kto sme?
Sme Konzorcium mimovládnych neziskových organizácií (ďalej aj „Konzorcium“), ktoré
poskytujú svoje služby v rámci Integračného centra Košického kraja (ďalej aj „Integračné
centrum“)
Za plnenie povinností v rámci ochrany osobných údajov zodpovedajú jednotlivé
organizácie - členovia Konzorcia:
1. Nadácia DEDO, so sídlom Hemerkova 1318/28, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO:
30688388, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Slovenskej republiky pod č. 203/Na96/194, štatutárny orgán: Isabel Zamalloa, správca
2. Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice, IČO: 35514027, zapísaná
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky ako účelové zariadenie Cirkvi pod č. MK
- 768/1995 - 320, štatutárny orgán: Ing. Cyril Korpesio
3. Človek v ohrození, n.o., Baštová 343/5, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, IČO:
50082001, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom OVVS-24106/502/2017-NO,
štatutárny orgán: Andrea Najvirtová, riaditeľka
4. DORKA, n.o., Hemerkova 1318/28, 040 23 Košice – Sídlisko KVP, IČO:35582171,
zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky pod číslom OVVS/27/2006, štatutárny orgán: Ing. Jolana
Šuleková, riaditeľka
5. ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Tajovského 737/1, 040 01 KošiceStaré Mesto, IČO: 31751245, zapísané v Registri mimovládnych neziskových
organizácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1900/90-12821, štatutárny orgán: Ing. Veronika Poklembová, riaditeľka
6. Liga za ľudské práva, Račianska 1576/80, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, IČO:
31807968, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-25879,
štatutárny orgán: JUDr. Miroslava Mittelmannová, programová riaditeľka a Ing.
Zuzana Kažimírová, finančná riaditeľka; konajúce spoločne a nerozdielne
7. Mareena, Kulíškova 1015/19, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 50760611, zapísaná
v Registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-50785, štatutárny orgán: Michaela
Pobudová, predsedníčka

8. OÁZA – nádej pre nový život, n.o. Oasis of Hope for new life, non profit
organisation, Záhrada Bernátovce 779, Košice-Barca, IČO: 35581697, zapísaná
v Registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky pod číslom OVVS/35/2005, štatutárny orgán: Mgr. Peter
Gombita, riaditeľ
9. Všetci pre rodinu, n.o., Hemerkova 1318/28, 040 23 Košice – Sídlisko KVP, IČO:
52577341, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií vedenom
Ministerstvom vnútra pod číslom OVVS/6/2019, štatutárny orgán: Mgr. Martin Mati,
riaditeľ
(ďalej všetci spolu aj „spoloční prevádzkovatelia” alebo “prevádzkovatelia“)
ktorí ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle uzavretej Dohody
prevádzkovateľov spracúvajú osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

spoločných

Vážime si Váš záujem o služby, ktoré poskytuje Integračné centrum, v ktorom pôsobíme
a preto nám záleží na Vašom súkromí a zaväzujeme sa chrániť Vaše osobné údaje.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je informáciou pre Vás, kde sa v nasledujúcich
riadkoch môžete oboznámiť so základnými zásadami ochrany osobných údajov, s tým aké
Vaše osobné údaje spracúvame, z akého právneho dôvodu a na aké účely.

Právny rámec ochrany osobných údajov:

Nariadenie 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj
„Nariadenie GDPR“)

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej aj „Zákon“)
(Nariadenie GDPR a Zákon ďalej spolu „Zásady GDPR“)

II.

EVIDENCIA KLIENTOV INTEGRAČNÉHO CENTRA

Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia klientov Integračného centra a vybavenie požiadaviek klientov v rámci činnosti
Integračného centra
Právny základ spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje, keďže ste ako dotknutá osoba vyjadrili svoj
súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.
Okruh dotknutých osôb
Fyzické osoby – klienti Integračného centra
Zoznam osobných údajov:
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, identifikátor, číslo cestovného dokladu/iného
dokladu totožnosti, trvalý pobyt, adresa pobytu v SR, e-mailová adresa, telefónne číslo

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tretie strany
Súd, orgány činné v trestnom konaní

PRÍJEMCOVIA

Právny základ
Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový
poriadok Zákon č. 444/2015 Z.z. ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Právny základ

SPROSTREDKOVATELIA
Reservio, s.r.o., IČO 29376033, Brno, Hlinky
995/70, PSČ 60300

Právny základ
Nariadenie GDPR
Zákon

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
Evidencia klientov

5 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
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; pred poskytnutím súhlasu musí byť
dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať
rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

III.

EVIDENCIA ŽIADOSTÍ DOTKNUTÝCH OSÔB NA UPLATNENIE PRÁV

Účel spracúvania osobných údajov:

Evidencia a vybavenie žiadostí dotknutých osôb pri uplatňovaní práv v zmysle Nariadenia.
Okruh dotknutých osôb:
Fyzické osoby – dotknuté osoby / žiadatelia
Zoznam osobných údajov:
Titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, e-mailová adresa
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tretie strany
Súd, orgány činné v trestnom konaní

Právny základ
Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový
poriadok Zákon č. 444/2015 Z.z. ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
žiadosť

10 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje
nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

IV.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si
môžu uplatniť nasledovné práva:
1. Právo na informácie

-

Ako dotknutá osoba máte právo na informácie:
v zmysle zásad GDPR
najdôležitejšie informácie sú uvedené v tomto vyhlásení

2. Právo na prístup k údajom
Ako dotknutá osoba máte právo máte právo od prevádzkovateľov žiadať:

- vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané
- prístup k Vašim osobným údajom a ďalším informáciám
- poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúva
- informácie o primeraných zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácii
3. Právo na opravu osobných údajov
Ako dotknutá osoba máte právo máte právo od prevádzkovateľov žiadať opravu
Vašich osobných údajov:
-

nesprávnych
neúplných

4. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) osobných údajov
Ako dotknutá osoba máte právo si u prevádzkovateľov uplatniť vymazanie Vašich
osobných údajov, ak je splnený jeden z týchto dôvodov:
- Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak
spracúvali
- odvolali ste súhlas so spracúvaním
- využili ste právo namietať a prevádzkovatelia mu vyhoveli
- Vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne
- ide o právnu povinnosť prevádzkovateľa vymazať Vaše údaje
- Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej
spoločnosti
5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Ako dotknutá osoba máte právo máte právo od prevádzkovateľa žiadať obmedzenie
spracúvania Vašich údajov:
- ak ste u prevádzkovateľa napadli správnosť osobných údajov
- ak spracúvanie, ktoré prevádzkovateľ vykonáva je protizákonné a namiesto
vymazania žiadate obmedzenie ich použitia
- ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich Vy na
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
- ak ste využili právo namietať a osobné údaje sú spracúvané na právnom základe,
ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem
- spracúvanie je obmedzené po určitú nevyhnutnú dobu, ktorá závisí od konkrétnej
situácie, napr. kým prevádzkovateľ neoverí správnosť

6. Právo na prenosnosť údajov
Ako dotknutá osoba máte právo od prevádzkovateľov získať svoje osobné údaje a
preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi za súčasného splnenia týchto podmienok:
- spracúvanie je založené na súhlase alebo zmluve a
- spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami
- požadované osobné údaje by sa mali týkať dotknutej osoby a malo by ísť o údaje,
ktoré táto osoba poskytla
- uplatňovanie tohto práva by nemalo mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody
tretích strán
Ako dotknutá osoba máte právo v rámci tohto práva môžete:
- získať svoje osobné údaje od prevádzkovateľov v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte
- žiadať priame poskytnutie Vašich údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi

7. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Ako dotknutá osoba máte právo u prevádzkovateľov namietať v nasledujúcich
prípadoch:
- ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem
alebo oprávnený záujem
- ak dochádza k profilovaniu založenému na verejnom záujme alebo oprávnenom
záujme

8. Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na poskytnutie osobných údajov
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; pred poskytnutím súhlasu musí byť
dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať
rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
9. Právo podať návrh na začatie konania na Úrade pre ochranu osobných údajov
Slovenskej
republiky
- ak dotknutá osoba tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených
týmto zákonom

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia.
Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými
právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľom si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť
prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že
dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť
za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.
V.
Spoloční prevádzkovatelia prijali všetky primerané personálne, organizačné a technické
opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej
miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34
Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako
prevádzkovatelia porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý
pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez
zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
Právne predpisy a s nimi súvisiace spôsoby spracúvania Vašich osobných údajov sa môžu
meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na
www.nadaciadedo.sk a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má
dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme
Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej
návšteve Integračného centra tieto zásady pravidelne kontrolovali.
Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane
uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na adresu Nadácia DEDO,
Hemerkova 1318/28, 040 23 Košice – Sídlisko KVP, alebo emailom na
info@nadaciadedo.sk. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme a zašleme Vám
vyjadrenie. Tieto zásady a ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov
Integračného centra nájdete na stránke www.nadaciadedo.sk
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo 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,
https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231
3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

