Informácie o spracovaní osobných údajov pre členov SKO

Vážený člen občianskeho združenia Slovenský Klub Obedience, s prihliadnutím na skutočnosť, že
Vám po splnení stanovených podmienok vzniklo členstvo v našom klube, Vás chceme v zmysle nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) informovať
o tom, akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje po ich obdržaní.

1.

Informácia o Prevádzkovateľovi

1.1
Slovenský Klub Obedience so sídlom Čalovská 2, 821 05 Bratislava – Ružinov (ďalej len
„prevádzkovateľ“) je ako občianske združenie dobrovoľným športovým združením priaznivcov
kynologického športu obedience, ktoré je zapísané v príslušnom registri vedenom Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky. Osobné údaje spracúvame vo svojom mene.
1.2
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov nás môžete
kontaktovať
písomne
na
adrese:
Čalovská 2,
821 05
Bratislava
Ružinov,
e-mailom:
obedience.sko@gmail.com, telefonicky: +421 907 536 602.

2.

Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

2.1
Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré o Vás v súvislosti s držaním výkonnostnej knižky
spracúvame, je nasledovný:
o

identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko;

o

kontaktné údaje: adresa, e-mail, telefónne číslo;

o

2.2

iné údaje súvisiace s členstvom: napríklad adresa pre doručovanie, dĺžka Vášho členstva,
informácia o zaplatených členských príspevkoch, údaje o prípadných disciplinárnych
trestoch uložených za porušenie členských povinností.

Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:
o

o

o

evidencia členov klubu, činnosť klubu v činnosť klubu v súlade so stanovami dovnútra aj
navonok vrátane poskytovania informácií a výhod členom klubu;
informovanie o činnosti klubu, propagácia a prezentácia klubu a jeho členov na webovej
stránke a na sociálnych sieťach;
zabezpečenie dodržiavania povinností vyplývajúcich z právnej úpravy, napr. povinností
vyplývajúcich z predpisov na ochranu osobných údajov, poskytnutie súčinnosti súdnemu
exekútorovi, ochrana pred praním špinavých peňazí, vyhovenie súdnemu príkazu a pod.

2.3
Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov je Zákon [bod 2 písm. c)], Zmluva [bod 2
písm. a)] a Oprávnený záujem [bod 2 písm. b)].
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3.

Komu Vaše osobné údaje poskytneme?

Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje v nevyhnutnom
rozsahu ďalším subjektom, ktoré nám poskytujú služby (napr. IT služby, vedenie účtovníctva). Rovnako budú
Vaše osobné údaje v zákonnom rozsahu poskytnuté iným subjektom, pri ktorých nám táto povinnosť vyplýva
z platnej právnej úpravy. v takýchto prípadoch môžu tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje iba
v súlade s našimi preukázateľnými pokynmi a platnou právnou úpravou. Ako prevádzkovateľ nevykonávame
prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

4.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu ich spracúvania
a v nevyhnutnom rozsahu. v súvislosti s tým, že ste členom klubu, ich budeme uchovávať takto:
o

o

o

o

5.

ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Zákona, doba uchovávania vyplýva
z príslušných právnych predpisov;
ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Zmluvy a tieto podmienky nestanovujú inak,
uchovávame ich počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom – tj. počas
Vášho členstva v klube – a zlikvidujeme ich do 2 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom
zaniklo Vaše členstvo v klube;
ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Oprávneného záujmu, zlikvidujeme ich do
2 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom zaniklo Vaše členstvo v klube;
ojedinele, napr. z dôvodov vedenia súdneho konania je možné uchovávať Vaše osobné
údaje aj dlhšie po dobu vedenia tohto súdneho sporu.

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

5.1
V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
5.2
Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo na doplnenie
neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte
nás, prosím, kontaktovať na adrese: Čalovská 2, 821 05 Bratislava Ružinov, e-mailom:
obedience.sko@gmail.com, telefonicky: +421 907 536 602.
5.3
Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, avšak iba v rozsahu, v ktorom to
Nariadenie umožňuje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať
ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje
spracúvame v nasledovných prípadoch:
o

na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

o

z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
5.4
Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. v prípade splnenia podmienok
stanovených Nariadením nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
5.5
Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov
a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.
5.6
Máte právo na to, aby sme Vám ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámili porušenie
ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre
Vaše práva.
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