
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Informácie poskytované v zmysle čl. 13 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 (GDPR), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení, pre účely získavania osobných údajov od 
dotknutej osoby: 

 

KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? (Prevádzkovateľ (resp. príjemca) 
a zodpovedná osoba) 

Názov:   Saplinq, o.z. 
Sídlo:   Slobody 226/30, 04011 Košice-Západ, Slovenská republika 
IČO:   42209609 
Zodpovedná osoba: Zara Kromková, e-mail: zara.kromkova@prizma-kosice.sk 
 
 
Konkrétne údaje nie sú a nebudú poskytované tretej osobe, ani prenášané do zahraničia. 

Osobné údaje nie ste povinný/á poskytnúť, avšak v prípade ich neposkytnutia sa s Vami 
nebudeme vedieť spojiť, resp. Vám kvalitne poradiť a pomôcť. 

 

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? (Účel spracúvania osobných údajov) 

 Aj keď nám Nariadenie GDPR umožňuje zber údajov na štatistické účely (čl. 89 
Nariadenia), radi by sme Vás informovali, že Vaše osobné údaje v rozsahu meno, e-mailová 
adresa, vek a kraj, v ktorom bývate, spracúvame na štatistické účely a na účely našej internej 
evidencie poradenstiev, aby sme vedeli kto a s akým problémom nás kontaktoval, a aby sme 
Vám na základe toho vedeli lepšie pomôcť. V rámci štatistiky na účely vypracovania výročnej 
správy budú zosumarizované údaje, avšak bez akejkoľvek identifikácie jednotlivcov. 
 

AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? (Doba uchovania 
osobných údajov) 

 Osobné údaje v rozsahu meno, e-mailová adresa, vek a kraj, v ktorom bývate, budeme 
spracúvať najdlhšie do konca toho roku, v ktorom uplynú dva roky od zániku Saplinq, o.z., 
alebo do odvolania súhlasu, ak nastane pred týmto dňom. Po odvolaní súhlasu, resp. 31. 12. 
toho roku, v ktorom uplynú dva roky od zániku Saplinq, o.z., budú osobné údaje zlikvidované. 
 Na účely preukázania, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobných údajov, 
budeme v zmysle čl. 7 Nariadenia GDPR spracúvať Vaše osobné údaje aj po odvolaní súhlasu 
so spracúvaním osobných údajov, či po uplatnení práva na výmaz. 

Podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia GDPR, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 



 

NA AKOM ZÁKLADE MÔŽEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? (Právny 
základ spracúvania) 

 Osobné údaje spracúvame výlučne na základe Vášho súhlasu (súhlasu dotknutej osoby). 
Súhlas poskytujete zaškrtnutím políčka „Súhlasím s poskytnutím osobných údajov, okrem 
údajov o identite, v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú na tomto odkaze.“. 

 

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

- právo na prístup k osobným údajom 
- právo na výmaz osobných údajov 
- právo na opravu osobných údajov 
- právo na obmedzenie spracovania osobných údajov 
- právo na prenos osobných údajov 
- právo vzniesť námietku spracovania osobných údajov 
- právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to e-mailom na adresu 

zara.kromkova@prizma-kosice.sk. 

 Všetky práva možno uplatniť na adrese zara.kromkova@prizma-kosice.sk. Sťažnosť 
môžete podať dozorovému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky. 

 

AKO SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ? 

 Vaše osobné údaje sú zabezpečené štandardným spôsobom v našich informačných 
systémoch tak, aby k nim nemala prístup neoprávnená osoba, teda heslom a antivírusovým 
programom. 

 

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ? 

 V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: 
zara.kromkova@prizma-kosice.sk. 


