
Informácie o spracovaní osobných údajov 

Prevádzkovateľ v súlade s 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 

(ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov poskytuje tieto Informácie o spracúvaní osobných údajov, v ktorých 

vysvetľujeme základné informácie, napr. ako získavame vaše osobné údaje, ako s nimi nakladáme, za 

akým účelom ich spracúvame a na akých právnych základoch sa zakladá takéto konanie a aké práva 

vám v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov vyplývajú.  

Vyplnením online formulára dochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov, a preto by sme Vás ako 

dotknutú osobu chceli informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania vašich osobných 

údajov. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne, preto pri ich spracúvaní postupujeme 

v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.  

Prevádzkovateľ: 

Slovak Compliance Circle 

Dvořákovo nábrežie 10 

811 02 Bratislava 

Slovenská republika 

IČO: 45 741 999 

Web: Slovak Compliance Circle - Na ceste k transparentnosti 

Email: tajomnik@slovakcompliancecircle.sk  

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) 

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 

Katarína Bairová, tajomník predstavenstva SCC 

Dvořákovo nábrežie 10 

811 02 Bratislava 

Email: tajomnik@slovakcompliancecircle.sk 

Tel: 0904 99 36 36  

 

Účel spracúvania osobných údajov 

K spracúvaniu vašich osobných údajov dochádza za účelom spätného kontaktovania, resp. 

informovania o podujatiach realizovaných Prevádzkovateľom.  

 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 

GDPR Váš súhlas, ktorý ste vyjadrili vo vzťahu k spracúvaniu svojich osobných údajov na jeden alebo 

viacero konkrétnych účelov.  

 

Získavanie osobných údajov 

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od vás, a to prostredníctvom formuláru, v ktorom 

uvádzate potrebné osobné údaje.  
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Príjemcovia spracúvaných osobných údajov 

Príjemcami osobných údajov sú len oprávnené osoby, ktorých činnosť sa priamo týka spracúvania 

osobných údajov. Osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere, a to 

najmä: 

- Poskytovateľom webhostingu za účelom uchovávania osobných údajov (Websupport s.r.o.) 

- Poskytovateľom IT servisných služieb a údržby, ktorí majú prístup len na nahliadnutie (Ivan 

Mlýnek – IM)  

 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

K spracúvania osobných údajov dochádza len pokiaľ je ich spracúvanie nevyhnutné na plnenie účelu 

vymedzeného vyššie, pričom touto dobou sa rozumejú 3 roky. Po tejto dobe budú vaše osobné údaje 

vymazané. 

 

Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ 

K prenosu vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo 

medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.  

 

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie 

Aktuálne Prevádzkovateľ nevykonáva také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo 

k prijímaniu rozhodnutia s právnymi účinkami alebo iným podstatným vplyvom na vašu osobu, ktoré 

by boli založené na automatizovanom individuálnom spracúvaní vašich osobných údajov.  

 

Práva dotknutej osoby  

Dotknutej osobe v súvislosti so spracúvaním osobných údajov vyplývajú z článkov 15 a nasl. Nariadenia 

GDPR rôzne práva, najmä avšak nielen ide o právo: 

a) Požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa zoznam poskytnutých osobných údajov, 

ako aj informácie o tom, ako sa jej osobné údaje spracúvajú.  

 

b) Na opravu osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil 

nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných 

osobných údajov, na úpravu nejasných alebo neaktuálnych osobných údajov.  

 

c) Na vymazanie osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie 

osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu 

vymazať tieto osobné údaje, ak nie je splnený niektorý z dôvodov, pre ktoré by sa spracúvanie 

týchto osobných údajov i naďalej vyžadovalo.  

 

d) Na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov 

za predpokladu splnenia zákonných podmienok. 

 

e) Namietať spracúvanie osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie 

proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka na základe článku 6 od.1 písm. e) alebo f) 



Nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať tieto osobné údaje, ak nepreukáže 

nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvanie, ktorý by prevažoval nad záujmami, právami 

a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo 

obhajovanie právnych nárokov.  

 

f) Odvolať súhlas 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pre jeho odvolaním. Pred poskytnutím 

súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť 

také jednoduché ako jeho poskytnutie.  

 

g) Na prenosnosť osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla 

Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má 

právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi, bez toho, aby tomu Prevádzkovateľ 

bránil za splnenia zákonom stanovených podmienok.  

 

h) Podať návrh na začatie konania, resp. sťažnosť na dozorný orgán 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá 

dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho 

obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, 

že došlo k porušeniu jej práv.  

 

Dotknutá osoba si právo podať návrh na začatie konanie môže uplatniť: 

a) Písomne doručením žiadosti osobne alebo poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa  

b) Elektronicky na emailovú adresu: tajomnik@slovakcompliancecircle.sk  

c) Osobne v sídle organizácie, kde sa s dotknutou osobou spíše záznam o výkon práv 

dotknutej osoby.  

 

Dotknutá osoba má právo podať návrh, resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 3231 324, email: 

statny.dozor@pdp.gov.sk  
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