INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÉ OSOBY PODĽA ČL. 13 GDPR
Vaše osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom: humanside o. z , Trnavská 51, 902 01 Pezinok, IČO:
31820646 Prevádzkovateľ prehlasuje, že spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov ( ďalej ,,GDPR“) a prijal primerané technické a organizačné opatrenia s dôrazom na
bezpečnosť spracúvania osobných údajov.

I. Účel a právny základ spracúvania vašich osobných údajov
1. prihláška do kurzu – právny základ zmluva čl. 6 ods. 1 písm. b),
2. faktúra - právny základ zmluva čl. 6 ods. 1 písm. b),
3. certifikát o absolvovaní kurzu - právny základ zmluva čl. 6 ods. 1 písm. b),
3. evidencia dochádzky do kurzu – právny základ oprávnený záujem čl. 6 ods. f),
4. prezentácia záverečnej práce – právny základ oprávnený záujem čl. 6 ods. f),

II. Príjemcovia vašich osobných údajov
Príjemcom osobných údajov sú sprostredkovatelia ktorí spracúvajú osobné údaje v mene
prevádzkovateľa podľa čl.28 GDPR:
1. Univerzita Komenského Filozofická fakulta, Gondova 2, Bratislava, IČO: 00 397 865
2. Dane a účto, s.r.o., L. Novomeského 5639/62 902 01 Pezinok, IČO 44304226.

Prevádzkovateľ Humanside o. z. má s týmto sprostredkovateľmi uzavretú zmluvu ktorou ich poveril
spracúvaním osobných údajov a ktorou vymedzuje predmet, účel, práva a povinnosti pri spracúvaní
osobných údajov prevádzkovateľa sprostredkovateľom a orgány verejnej moci a subjekty ktorým
poskytujeme osobné údaje na základe zákona.

III. Doba uchovávania vašich osobných údajov
Osobné údaje ktoré sú súčasťou faktúr a prihlášok budú uchovávané po dobu 5 rokov nasledujúcich
po roku ktorého sa týkajú. Všetky ostatné osobné údaje sú po ukončení účelu spracúvania
vymazané.

IV. Vaše práva ( výňatok z GDPR, pre vaše presnejšie informácie si pozrite plné znenie
článkov 15 - 23 GDPR ):
1. právo na prístup k osobným údajom (Čl.15 GDPR) – na základe vašej požiadavky vám vydáme
potvrdenie o tom či vaše osobné údaje spracúvame a ak áno v stanovenom rozsahu informácií,
2. právo na opravu ( Čl.16 GDPR ) – sme povinní opraviť nesprávne alebo neúplné osobné údaje,
3. právo na vymazanie ( Čl. 17 GDPR ) – musíme vymazať vaše osobné údaje ak je splnený niektorý
z dôvodov uvedených v tomto článku GDPR,
4. právo na obmedzenie spracúvania ( Čl. 18 GDPR ) – musíme obmedziť spracúvanie vašich
osobných údajov ak nastane niektorý z prípadov v tomto článku GDPR,

5.oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo
obmedzením spracúvania ( Čl. 19 GDPR ) – sme povinní oznámiť každému príjemcovi, ktorému sme
poskytli vaše osobné údaje každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania podľa čl. 16, 17
odst.1 a čl.18,
6. právo na prenosnosť údajov - máte právo získať vaše osobné údaje a právo preniesť tieto údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi,
7. právo namietať ( Čl. 21 GDPR ) – proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely dochádzky
do kurzu a prezentácie záverečnej práce. Po vznesení vašej námietky nebudeme ďalej spracúvať
vaše osobné údaje na tieto účely, ale nebudeme Vám môcť vydať certifikát o úspešnom absolvovaní
kurzu čo nám je samozrejme veľmi ľúto.
Vaše práva si môžete uplatňovať písomne na adrese humanside o. z , Trnavská 51, 902 01
Pezinok, alebo elektronicky na mail: cvikova.viera@gmail.com.
8. právo na sťažnosť – dozornému orgánu ktorým je ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk, tel. číslo:
+421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

VI. Požiadavka na spracúvanie
Získanie a spracúvanie vašich osobných údajov je povinné a zakladá sa na zmluve medzi účastníkom
kurzu a organizátorom kurzu ako aj oprávneným záujmom prevádzkovateľa.

VII. Neposkytnutie osobných údajov
V prípade že nám vaše osobné údaje neposkytnete, nie je možné aby ste absolvovali tento kurz, čo
nám je samozrejme ľúto.

