
 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJO A PRÁVCH DOTKNUTÝCH OSÔB 

pre členov občianskeho združenia ZDRAVITA a pre záujemcov o členstvo v  občianskom združení 

ZDRAVITA 

na základe  čl. 13 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako   

„GDPR“) a ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ Zákon“ ) 

Prevádzkovateľa Zdravita, o.z. so sídlom Vazovova 9/B, Bratislava je na základe  čl.13 GDPR, resp. 

ustanovenia § 19 Zákona  ) povinný v prípadoch,  ak získava  osobné údaje   o dotknutej osobe, 

poskytnúť tejto osobe tieto  informácie:  

I. 

Údaje prevádzkovateľa 

Názov:  ZDRAVITA, občianske združenie  

Sídlo: Vazovova 9/B, Bratislava  

tel.:   

 e-mail:    

 

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa  GDPR a zákona. Prevádzkovateľ 

prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov. 

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu. 

II. 

Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby 

Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ spracúva za   účelom:  

a) vedenie zoznamu členov prevádzkovateľa   

b) vedenie zoznamu záujemcov o členstvo u prevádzkovateľa  

c) vedenie evidencie úhrad členských príspevkov členov prevádzkovateľa  

d) výkon práv a povinností členov prevádzkovateľa v orgánoch prevádzkovateľa 

e) vedenie zoznamu účastníkov na podujatiach organizovaných prevádzkovateľom 

f) zverejnenie kontaktných údajov členov  prevádzkovateľa na webovom sídle prevádzkovateľa 

v prípade výkonu funkcie v orgánoch prevádzkovateľa 

g) poskytovanie informácií členom prevádzkovateľa poštou  

h) poskytovanie informácií členom prevádzkovateľa e-mailom  

i) vedenie prístupových údajov do členskej sekcie na webovej stránke prevádzkovateľa 

 

III. 

Rozsah spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby podľa jednotlivých účelov 

Účel: vedenie zoznamu členov prevádzkovateľa  



           výkon práv a povinností členov prevádzkovateľa v orgánoch prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:  

• Titul, meno a priezvisko  

• Sídlo/bydlisko  

• E-mailová adresa  

• Telefónne číslo  

• Pracovisko, pracovné zaradenie    

 

Účel : vedenie zoznamu záujemcov o členstvo u prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:   

• Titul, meno a priezvisko  

• Sídlo/bydlisko  

• E-mailová adresa  

• Telefónne číslo  

• Pracovisko, pracovné zaradenie    

 

Účel : vedenie evidencie úhrad členských príspevkov členov prevádzkovateľa  

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:   

• Titul, meno a priezvisko  

• Sídlo/bydlisko  

• E-mailová adresa  

• Telefónne číslo  

• Stav úhrady  

 

Účel : vedenie zoznamu účastníkov na podujatiach organizovaných prevádzkovateľom 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:   

• Titul, meno a priezvisko  

• Sídlo/bydlisko  

• E-mailová adresa  

• Telefónne číslo  

• ID SLK resp. príslušnej komory  

 

Účel : zverejnenie kontaktných údajov členov  prevádzkovateľa na webovom sídle prevádzkovateľa 

v prípade výkonu funkcie v orgánoch prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:   

• Titul, meno a priezvisko 

• Funkcia    

• E-mail 

• Telefónne číslo  

• Fotografia  

 

Účel : poskytovanie informácií členom prevádzkovateľa poštou  

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:   

• Titul, meno a priezvisko 

• Sídlo/bydlisko  



 

Účel : poskytovanie informácií členom prevádzkovateľa e-mailom  

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:   

• Titul, meno a priezvisko 

• E-mail 

 

Účel : vedenie prístupových údajov do členskej sekcie na webovej stránke prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:   

• Meno a priezvisko 

• Prístupové meno  

• Heslo  

• E-mail  

IV. 

Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutej osoby 

 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov dotknutej osoby za účelom špecifikovaným v čl. 

II. písm. a), písm. b), písm. c), písm. d), g), písm. h), písm. i) je 

 plnenie zmluvy o združení ako aj  vnútorných predpisov prevádzkovateľa, ktorými je dotknutá 

osoba, ako člen prevádzkovateľa viazaná, pričom prevádzkovateľ získava tieto údaje na 

základe žiadosti o prijatie z člena, dotazníka a splnomocnenia, ktoré prevádzkovateľovi 

predkladá dotknutá osoba pri vstupe do združenia  

 predzmluvné vzťahy a úkony smerujúce k pristúpeniu k zmluve o združení a k vzniku členstva 

dotknutej osoby u prevádzkovateľa. 

 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov dotknutej osoby za účelom špecifikovaným v čl. 

II. písm. e) a písm. f) 

 súhlas dotknutej osoby  so spracúvaním osobných údajov 

V. 

Príjemcovia osobných údajov dotknutej osoby a prenos do tretích krajín 

 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty zmluvne spolupracujúce s 

prevádzkovateľom, najmä za účelom zabezpečenia ekonomických služieb, právnych služieb, 

podporných telekomunikačných a poštových služieb, za účelom podpory a správy informačného 

systému. 

Osobné údaje dotknutých osôb – členov prevádzkovateľa môžu byť poskytnuté zdravotným 

poisťovniam  za účelom naplnenia predmetu zmluvného vzťahu pri zastupovaní dotknutej osoby. 

Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov.  

 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť 

osobné údaje do tretích krajín. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému 

rozhodovaniu, ani profilovaniu.  

 

 

 

 



VI. 

Doba uchovávania osobných údajov dotknutej osoby 

 

Osobné údaje budú uchovávané po dobu  trvania členského vzťahu dotknutej osoby u príjemcu, t.j. 

po dobu ktorá je nevyhnutná na výkon práv a povinností dotknutých osôb vyplývajúcich z členstva 

dotknutých osôb u prevádzkovateľa a/alebo po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi 

týkajúcimi sa najmä vedenia účtovníctva a registratúry.   

ktorá je nevyhnutná na výkon práv a povinností dotknutých osôb vyplývajúcich z členstva dotknutých 

osôb u prevádzkovateľa alebo po dobu, po ktorú bude spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na 

účely, pre ktoré boli poskytnuté. 

 

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutej osoby spracúvané za účelmi uvedenými v bode 

B. písm. a) až l) žiadnym príjemcom, resp. tretím stranám.  

 

VII. 

Práva dotknutej osoby 

 

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. 

Dotknutá osoba má právo najmä 

a)  právo požiadať prevádzkovateľa o informáciu, či sú jej osobné údaje spracúvané alebo nie 

b) požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, 

c) požadovať    opravu,  vymazanie alebo obmedzenie spracúvania  osobných údajov alebo 

práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov. 

d) právo, pokiaľ je právnym základom spracovania osobných údajov  súhlas dotknutej osoby, 

tento súhlas    odvolať rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv 

na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

e) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: 

statny.dozor@pdp.gov.sk 

Dotknutá osoba je oprávnená  o kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa za účelom Informácie 

týkajúcej sa ochrany osobných údajov, ako aj z dôvodu uplatneniu  práv  dotknutej osoby 

definovaných vyššie a v predpisoch GDPR  písomne poštou alebo e-mailom na adresy uvedené 

v úvodných ustanoveniach.  Žiadosťou dotknutej osoby sa bude prevádzkovateľ v súlade s predpismi 

GDPR zaoberať, pričom  o výsledku bude dotknutú osobu informovať rovnakým spôsobom, akou 

dotknutá osoba podala žiadosť.        

Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej stránke: 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf 

 

                           

 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf

