Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov v zmysle GDPR
(Nariadenia EÚ o spracúvaní osobných údajov)
1. Osobné údaje
OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram (ďalej len "OZ Bez bariéry") berie ochranu
osobných údajov vážne a rešpektuje Vaše súkromie rovnako ako súkromie partnerov, dobrovoľníkov,
expertov a iných osôb vstupujúcich do vzťahu s nami. Vaše osobné údaje zhromažďujeme,
spracúvame a využívame iba na základe Vášho povolenia, alebo na základe príslušného právneho
rámca, ktoré nás k uvedeným činnostiam oprávňujú v súlade s Nariadením GDPR (č. 2016/679) a
Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to
v súlade s nariadeniami o ochrane osobných údajov a občianskym právom.
Osobné údaje zhromažďujeme výhradne v rozsahu nevyhnutnom pri riešení konkrétnych situácií
a vzťahov v rámci poslania OZ Bez bariéry vyplývajúcich z nášho poslania, aktivít a činností alebo v
rozsahu, ku ktorému ste nášmu OZ Bez bariéry poskytli súhlas (napr. v Žiadosti o Eurokľúč)
Osobné údaje označujú akékoľvek údaje, ktoré obsahujú Vaše špecifické osobné alebo faktické údaje
ako identifikovateľnej osoby, napríklad meno, a priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo,
ale aj diagnózu, číslo preukazu ŤZP a pod.
Žiadny osobný údaj neposkytujeme a neposkytneme ku komerčným, politickým a neetickým cieľom
žiadnemu subjektu. Vaše údaje tiež nebudú použité na akékoľvek marketingové účely, nebudeme na
základe nich automatizovane prijímať dôležité rozhodnutia a nebudú profilované.

2. Právny základ spracúvania a dobrovoľnosť
V zmysle stanov OZ Bez bariéry môžete ako uchádzač o členstvo, ak sa chcete zúčastniť podujatia
organizovaného naším združením, ako zmluvný partner alebo klient poskytnúť Vaše osobné údaje. Na
účely spracovania žiadosti o členstvo a vedenia databázy členov, komunikácie s členmi a plnenia
všetkých ďalších práv a povinností OZ Bez bariéry voči svojím členom a účastníkom podujatí v zmysle
aktuálnych stanov je nevyhnutné, aby sme disponovali pri registrácii, organizácii podujatí a počas
celého trvania členstva alebo príslušnej zmluvy určitými osobnými údajmi. V takomto prípade je
právnym základom spracúvania nevyhnutnosť na plnenie zákonných povinností alebo nevyhnutnosť
na plnenie zmluvných povinností, prípadne náš oprávnený záujem na vyhodnocovaní našej činnosti
a ochrane našich právnych nárokov.
V prípade, že vyššie uvedený právny základ nestačí, vždy si vyžiadame Váš súhlas.
Poskytnutie Vašich osobných údajov je vždy absolútne dobrovoľné. Nezabúdajte však, že v niektorých
prípadoch Vám bez poskytnutia Vašich údajov nemôžeme poskynúť alebo sprístupniť naše služby.

3. Právo na prístup k osobným údajom a ich vymazanie
Kedykoľvek smiete požadovať prístup k spracúvaným alebo archivovaným osobným údajom, ich
zdroju a adresátom, informovať sa o účele, pre ktorý sú spracúvané a požadovať opravu, prenosnosť,
uplatniť právo namietať proti spracúvaniu, právo vymazať alebo obmedziť spracúvanie nesprávnych
alebo protiprávne spracúvaných údajov.
Pokiaľ sa časť Vašich osobných údajov zmení, prosíme Vás o upovedomenie nášho združenia.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Vašu žiadosť na
prístup k údajom, ich vymazanie, opravu, namietanie a/alebo prenosnosť adresujte na kontaktné
údaje v Bode 9 tohto Vyhlásenia.
Pokiaľ sa odôvodnene domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov, protirečí legislatíve o
ochrane osobných údajov alebo že Vaše práva na ochranu osobných údajov boli akýmkoľvek iným
spôsobom porušené, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu s príslušnou právomocou.
V prípade Slovenskej Republiky sa jedná o Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

4. Ochrana a bezpečnosť údajov
Prijímame primerané organizačné a technické opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov.
Uvedené opatrenia sa týkajú najmä zábezpek proti nepovolenému, nezákonnému konaniu vrátane
neželaného prístupu k údajom, spracúvania údajov, strate, využívaniu a manipulácie s nimi. Napriek
snahe o nepretržité dodržanie požadovanej starostlivosti vo vzťahu ku klientom nie je možné vylúčiť
prístup a následné využitie informácií, ktoré nám sprístupníte prostredníctvom internetu, tretími
stranami.
Z uvedeného dôvodu nezabúdajte, že nenesieme akúkoľvek zodpovednosť za zverejnenie informácií
a údajov z dôvodu chýb počas prenosu údajov, ktoré sme nespôsobili a/alebo za neoprávnený prístup
tretích strán (napr. hackerský útok a zneužitie emailových adries, odpočúvanie telefonických hovorov
a pod.)

5. Účel spracúvania údajov a kategórie údajov
Osobné údaje spracúvame najmä na účely vedenia zoznamu členov, plnenia rôznych zákonných
a zmluvných povinností, výkonu osvetovej a dobrovoľníckej činnosti, a ochrany našich oprávnených
záujmov.
Poskytnuté údaje spracujeme tiež pre Vaše potreby spojené s rozširovaním mobility a dostupnosti
základných ľudských potrieb, na komunikáciu a v rámci systému Národného kontaktného bodu
systému Eurokľúč. Výnimkou z vyššie uvedeného je využívanie údajov pre štatistické účely za
predpokladu, že poskytnuté údaje boli anonymizované.
Spracúvame podľa možností vždy len bežné osobné údaje, ktoré nezahŕňajú citlivé skutočnosti
týkajúce sa Vašej etnickej alebo politickej identity, zdravotného stavu, alebo registra trestov.
V niektorých prípadoch, ak je spracúvanie takýchto údajov absolútne nevyhnutné, však aj tieto údaje
musíme spracúvať na splnenie povinností vyplývajúcich z osobitných zákonov a aby sme Vám mohli
poskytovať naše služby.

6. Prenos údajov tretím osobám
Dokončenie Vašej požiadavky či podnetu si môže aj z dôvodu zákonných a praktických možností
vyžiadať prenos Vašich údajov tretím stranám (napr. dobrovoľníci, experti, ktorí s našou organizáciou
spolupracujú a sprístupňujú údaje, atď.). Prenos Vašich osobných údajov sa bude riadiť výhradne
GDPR, požiadavkami na dokončenie Vašej potreby alebo súhlasom, ktorý ste poskytli vopred.
Niektorí z príjemcov Vašich osobných údajov sídlia alebo spracúvajú Vaše osobné údaje mimo Vašej
krajiny. Úroveň ochrany osobných údajov v predmetných tretích krajinách nemusí byť totožná s
úrovňou ochrany údajov požadovanou v Slovenskej Republike. Vaše osobné údaje prenesieme iba do
krajín, ktoré Európska komisia schválila ako krajiny s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov,
alebo podnikneme opatrenia, aby všetci príjemcovia zaviedli primeranú úroveň ochrany osobných

údajov, pre tieto účely uzatvárame štandardné zmluvné ustanovenia (2010/87/ES a/alebo
2004/915/ES) a to v minimálnom rozsahu.
Môže sa tiež stať, že Vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu spracujeme prostredníctvom zmluvných
sprostredkovateľov, ktorí budú v celom rozsahu zaviazaní rovnakými podmienkami a povinnosťami
ako naše združenie na základe GDPR, zákona a tohto Vyhlásenia.
V prípade, že nie ste dotknutá osoba (dotknutou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorej osobné
údaje sa budú spracúvať) a poskytujete nám osobné údaje v mene inej osoby, napríklad príbuzného,
poskytnutím údajov vyhlasujete, že máte právo poskytnúť nám tieto údaje na základe súhlasu so
spracovaním, ktorý Vám dotknutá osoba udelila, prípadne ako zákonný zástupca, a že ste dotknutú
osobu informovali o obsahu tohto Vyhlásenia.

7. Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov
Našim cieľom je zachytiť porušenie ochrany osobných údajov čo najskôr a včas a primerane
oboznámiť Vás alebo dozorný orgán s príslušnými právomocami vzhľadom na predmetnú kategóriu
údajov.

8. Archivovanie údajov
Údaje budeme archivovať iba po dobu potrebnú na splnenie našich zmluvných a zákonných
povinností, a ako prostriedok právnej obrany v prípade uplatňovania mimozmluvných povinností
a prípadných nárokov.

9. Naše kontaktné údaje
V prípade otázok alebo požiadaviek ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás
na:

Názov: OZ Bez Bariéry – Národná platforma proti bariéram
Korešpondenčná adresa: Záhrada Bernátovce 779, 044 13 Valaliky
Telefónne číslo: +421 911 365 266
Emailová adresa: eurokluc.uppz@gmail.com
Webstránka: https://www.bezbariery.webnode.sk

Alebo kontaktujte splnomocnenca našej organizácie pre ochranu osobných údajov:
E-mailom na adrese: uppz.kucera@gmail.com

10. Účinnosť
Toto Vyhlásenie je účinné od 25.05.2018. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že znenie tohto Vyhlásenia o
ochrane osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť. Z uvedeného dôvodu odporúčame, aby ste
pravidelne navštevovali našu stránku a sledovali aktualizované informácie o ochrane osobných
údajov v praxi.

