
INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ VAŠŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

1. Nakoľko vyplnením tohto dotazníka poskytujete aj svoje osobné údaje, týmto Vás           
informujeme o tom, kto sme a ako s nimi naložíme. 

 
2. Prevádzkovateľľom, teda osobou spracovávajúcou Vaše osobné údaje, je občianske         

združenie Centrum Náhrad, so sídlom Moyzesova 46, 040 01 Košice, IČO: 51729741.            
Emailový kontakt: info@nahrady.sk  

 
3. Úččelom spracovania Vašich osobných údajov je posúdenie Vašej žiadosti za účelom           

uzavretia zmluvy, na základe ktorej Vám zabezpečíme vymáhanie Vášho nároku.  
 

4. Dôvod (právny základ), na základe ktorého budeme môcť spracovať Vaše osobné           
údaje, je spracovanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy alebo na           
vykonanie opatrenia pred uzavretím zmluvy na základe Vašej žiadosti (§ 13 ods. 1             
písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov). 

 
5. Osobné údaje, ktoré chceme na základe Vášho súhlasu spracovať, sú:  

o meno a priezvisko, email, telefón 
o prípadné ďalšie osobné údaje, ktoré sami uvediete v popisnej časti formulára 

 
6. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť Vaše osobné údaje tretej strane         

(príjemcovi). Tretími stranami sú naši spolupracujúci partneri – advokáti, náš IT           
technik, náš poskytovateľ úložiska dát (cloudových služieb).  

 
7. Vaše osobné údaje budú spracovávané a uchovávané na nevyhnutný čas v súlade s             

účelom ich použitia. V prípade uzatvorenia zmluvy najdlhšie po dobu trvania zmluvy           
a zániku všetkých nárokov z nej. V prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, Vaše           
osobné údaje sa bezodkladne vymažú. 

 
8. Vaše osobné údaje neprenášame mimo krajín EU.  

 
9. Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ako i nariadenia EÚ č.               

679/2016 (GDPR) mate nasledovné práva: 
o právo na opravu nesprávnych osobných údajov 
o právo na prístup k svojim osobným údajom 
o právo na vymazanie osobných údajov 
o právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
o právo namietať spracúvanie osobných údajov 
o právo na prenosnosť osobných údajov 
o právo začať konanie o ochrane osobných údajov na Úrade pre ochranu          

osobných údajov SR; 
10. Spracovanie Vašich osobných údajov je požiadavka nevyhnutná na realizáciu účelu –            

vykonanie opatrení súvisiacich s uzavretím zmluvy. 

 
V Košiciach, október 2018 
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