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 Poučenie dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov 

 

1. Vyhlásenie prevádzkovateľa 
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril osobu zodpovednú 
za ochranu osobných údajov. 

2. Dotknutá osoba sa môže s jednotlivými informáciami oboznámiť priamo na stránke 
prevádzkovateľa: www.dieravsysteme.sk. V prípade, že dotknutá osoba nevie informácie získať 
prostredníctvom internetu, je možné povinné informovanie prevziať v papierovej podobe  
na sekretariáte prevádzkovateľa. 

3. Doba spracúvania osobných údajov 
Týmto dávam dobrovoľný súhlas na spracúvanie mojich  osobných údajov. Osobné údaje sa 
spracovávajú po celú dobu členstva. Po ukončení členstva sa osobné údaje blokujú na 2 roky, a ak 
nedôjde k obnoveniu členstva, tak sa zlikvidujú. Údaje sa zlikvidujú aj na žiadosť člena. 

4. Zoznam osobných údajov 
• Meno, priezvisko, titul,  dátum narodenia a podpis. 
• Adresa na zasielanie pošty, telefónne číslo a e-mailová adresa, môžu byť aj služobné. 

5. Oprávnené osoby za OZ Diera v systéme  na prevzatie prihlášky, ak je doručená osobne 
JUDr. Viera Kubicová, predsedníčka predsedníctva OZ Diera v systéme, mobil: 0903703592; 
PaedDr. Eva Klikáčová, členka predsedníctva OZ Diera v systéme, mobil: 0918653476; 
Mária Beladič, členka predsedníctva OZ Diera v systéme, mobil: 0944723526. 

6. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám 
• Osobné údaje sa tretím stranám neposkytujú, s výnimkou orgánov na kontrolu podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. daňový úrad) a aktivít spolufinancovaných 
z prostriedkov EÚ a krajín EHP, ako aj iných projektov, kde si ich poskytovateľ podľa platných 
právnych predpisov môže vyžadovať. 

• Osobné údaje nebudú zverejňované. 
7. Právo na prístup k údajom 

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak 
vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame 
a na aký účel, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté a ako dlho budeme vaše osobné údaje 
uchovávať. 

8.1. Právo na opravu 
Ak sa domnievate, že naša inštitúcia o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť 
právo nás priamo požiadať o ich opravu na adrese registracia@dieravsysteme.sk. Záleží nám na 
tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď 
sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre 
váš vzťah s nami dôležitý. 

8.2.  Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) 
         Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade, ak sú splnené  
         tieto podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky: 

• údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali;  
• odvoláte súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný 

právny základ;  
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• na základe vašej konkrétnej situácie namietnete proti spracúvaniu svojich osobných údajov 
spracúvaných na základe oprávneného záujmu, keď neprevažujú oprávnené dôvody  
na spracúvanie, alebo namietnete proti spracúvaniu na účel priameho marketingu;  

• osobné údaje sa spracúvali nezákonne.  
8.3. Právo namietať 
 Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych 

oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod  
na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

8.4.  Podávanie sťažností 
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia 
vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety  
a sťažnosti riadne preveríme. 
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. 

10. Kde nás môžete kontaktovať 
V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných 
údajov, alebo si chcete uplatniť svoje práva popísané v tomto dokumente, môžete nás 
kontaktovať e-mailom na adrese: registracia@dieravsysteme.sk alebo písomne na adrese našej 
inštitúcie Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava. 

 
 


