PODMIENKY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
A INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Slovenská asociácia knižníc (SAK) je nezávislé, dobrovoľné a otvorené záujmové združenie knižníc v Slovenskej
republike, ktorej cieľom je podpora rozvoja knižníc a ich odbornej spolupráce, obhajovanie knižníc a nastoľovanie
a presadzovanie programu technického a technologického rozvoja knižníc. SAK ako záujmové združenie
právnických osôb spracováva osobné údaje fyzických osôb ako dotknutých osôb (ďalej len ako „dotknutá osoba“)
v súlade s Nariadením 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“).
Slovenská asociácia knižníc je prevádzkovateľom (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) pri spracúvaní osobných údajov
dotknutých osôb (ďalej len ako „dotknutá osoba“). Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb postupuje
v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá
technickej úrovni používaných prostriedkov. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, personálne a organizačné
opatrenia a súčasne vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z Nariadenia
GDPR a zo Zákona.
Prevádzkovateľ

Slovenská asociácia knižníc
Klemensova 2522/19
814 67 Bratislava
IČO: 30845181

Zodpovedná osoba

V asociácii nebola určená zodpovedná osoba, pretože SAK nemá túto povinnosť.

Svoje práva si dotknuté osoby môžu uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa:
a)
b)
c)

e-mailom na adresu: info@sakba.sk,
telefonicky: +421 908 177 992,
písomne na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa Univerzitná knižnica Technickej univerzity
v Košiciach, Boženy Němcovej 7, 040 01 Košice

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u prevádzkovateľa dotknutá osoba uplatní, jej budú poskytnuté
bezplatne a najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť
o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená
alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať si primeraný poplatok, ktorý
zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti
o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo účtovať z tohto dôvodu
primeraný poplatok za administratívne náklady. Ak má prevádzkovateľ dôvodnú pochybnosť o totožnosti dotknutej
osoby, môže v súvislosti s uplatnením jednotlivých práv požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na
potvrdenie jej totožnosti.
Dotknutá osoba je povinná poskytovať iba správne a aktuálne osobné údaje a povinná bezodkladne informovať
prevádzkovateľa o zmene svojich údajov.
I.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na tieto účely

Cieľom prevádzkovateľa je podporovať rozvoj a spoluprácu knižníc, zdôrazňovať ich význam a miesto
v spoločnosti, podieľať sa na tvorbe a realizácii koncepcie odboru knihovníctva, knižničnej legislatívy, strategických
a rozvojových dokumentov, usilovať sa o zvyšovanie úrovne, zlepšovanie postavenia a spoločenského statusu
knižníc tak, aby zo strany zriaďovateľov boli vytvárané podmienky pre ich činnosť a rozvoj, zabezpečovať prípravu
odborných podujatí orientovaných na vzdelávanie a výmenu skúseností medzi knižnicami, spolupracovať
s profesijnými a odbornými združeniami, organizáciami a ďalšími inštitúciami pôsobiacimi v odbore knihovníctva na
Slovensku aj v zahraničí. V rámci svojej činnosti spracováva osobné údaje dotknutých osôb na základe zákonných
povinností, oprávnených záujmov, verejných záujmov, plnenia zmluvy a udeleného súhlasu.
1.

Riadenie asociácie (stanovy asociácie, správy o činnosti asociácie, správy kontrolnej a revíznej komisie,
zápisnice z rokovaní správnej rady asociácie, kontrolnej a revíznej komisie, zápisnice z valného zhromaždenia
vrátane agendy z volieb do orgánov SAK)
Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
Doba uchovávania: zakladateľské zmluvy a stanovy 50 rokov, správy o činnosti, kontrolnej a revíznej komisie,
zápisnice z rokovaní správnej rady kontrolnej a revíznej komisie 10 rokov, zápisnice z valného zhromaždenia,
agenda z volieb do orgánov SAK 20 rokov

2.

Adresáre členských knižníc, orgány SAK v rámci pracovnej komunikácie (spracovanie, zverejnenie
a poskytovanie kontaktných údajov)
Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, oprávneným záujmom je spolupráca, výmena
skúseností v rámci členských knižníc a SAK s cieľom zlepšenia knižnično-informačných služieb, uplatňovania
kreatívnych a inovatívnych prvkov, vylepšenia pracovných zručností, rozvoj knihovníctva
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Doba uchovávania: adresáre členských knižníc 5 rokov
3.

Správa registratúry (registratúrne denníky, návrhy na vyradenie, evidencie poštových zásielok),
korešpondencia, e-mailová komunikácia
Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
Doba uchovávania: správa registratúry 10 rokov, korešpondencia 5 rokov

4.

Prihlášky a zoznamy členov asociácie vrátane agendy o ukončení členstva
Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Vyplnením prihlášky za člena a členskej karty dotknutá
osoba dobrovoľne zadáva svoje osobné údaje do registračného formulára v záujme získania členstva
v asociácii a zadaním osobných údajov súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných
údajov prevádzkovateľom, ktorý spracováva osobné údaje v rozsahu uvedenom vo formulároch s cieľom
spolupráce, rozvoja knižníc a knihovníctva.
Doba uchovávania: 50 rokov, resp. do odvolania súhlasu (podľa toho ktorá možnosť nastane skôr)

5.

Vydavateľská a publikačná činnosť (publikácie a Bulletin SAK)
Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR, verejným záujmom je plnenie úloh podľa stanov,
realizácia edičnej činnosti, vydávanie publikácií a tlačených propagačných materiálov pre členské knižnice,
vrátane ich distribúcie, propagácia a rozvoj knižníc a knižnično-informačnej práce, šírenie informácií a kultúry,
plnenie základných úloh podľa stanov
Doba uchovávania: 5 rokov

6.

Cena SAKÁČIK (nominácie, hlasovanie správnej rady, výsledky)
Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a), f) Nariadenia GDPR. Do súťaže „SAKÁČIK“ cena „Slovenskej asociácie
knižníc za aktívnu činnosť knižnice“ sa môžu prihlásiť samotné knižnice, alebo knižnicu môže nominovať
fyzická alebo právnická osoba.
Oprávnený záujem: Prevádzkovateľ v rámci organizovania a vyhodnocovania súťaže spracováva osobné
údaje dotknutých osôb nominovaných do súťaže „SAKÁČIK“ inou osobou alebo organizáciou na základe
oprávneného záujmu. Svojím oprávneným záujmom sleduje realizáciu súťaže v záujme rozvoja knižničnoinformačných služieb a uplatňovania kreatívnych a inovatívnych prvkov pri uspokojovaní potrieb používateľov
i práci s komunitou, v záujme ochrany knižničného fondu ako súčasti kultúrneho dedičstva a získavania
a využívania mimorozpočtových zdrojov financovania na podporu inovácií v knižniciach. Osobné údaje
nominovaných do súťaže „SAKÁČIK“ inou osobou alebo organizáciou, ktoré spracováva prevádzkovateľ
v rámci organizovania a vyhodnocovania súťaže na základe oprávneného záujmu pochádzajú od nominujúcich
osôb alebo organizácií, ktorí nominujú inštitúcie a dotknuté osoby do súťaže „SAKÁČIK“.
Súhlas: Vyplnením prihlášky do súťaže „SAKÁČIK“ dotknutá osoba dobrovoľne zadáva svoje osobné údaje do
formulára na webstránke prevádzkovateľa a súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných
údajov uvedených na prihláške. Cieľom je podnietenie rozvoja knižníc, dosiahnutie pozitívnych zmien
v knižnično-informačnej činnosti, zvyšovanie profesionality knižníc, povzbudenie osobnej iniciatívy
zamestnancov, zriaďovateľov a zmobilizovanie ich profesionálnych, občianskych, ľudských kvalít. Súhlas je
odvolateľný.
Doba uchovávania: 5 rokov, resp. do odvolania súhlasu (podľa toho ktorá možnosť nastane skôr)

7.

Projektová činnosť – projekt PARTNERSTVO, kde je SAK ako donor (žiadosti, hlasovanie správnej rady,
výsledky)
Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b), c), e) Nariadenia GDP, verejným záujmom je plnenie úloh podľa stanov,
zvyšovanie úrovne, zlepšovanie postavenia a spoločenského statusu knižníc, poskytovanie dotácií na rozvoj
knižníc a knižničnej činnosti
Doba uchovávania: 5 rokov

8.

Projektová činnosť – projekty, ktoré SAK predkladá ako žiadateľ (žiadosti, vyúčtovanie),
Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b), c), e) Nariadenia GDPR, verejným záujmom je plnenie úloh podľa stanov,
spolupráca s profesijnými a odbornými združeniami, organizáciami a ďalšími inštitúciami pôsobiacimi v odbore
knihovníctva na Slovensku aj v zahraničí, participácia na projektoch v oblasti kultúry, vedy, výskumu
a vzdelávania, plnenie úloh vo verejnom záujme predkladaním projektov s cieľom čerpať nenávratné finančné
prostriedky na rozvoj asociácie a jej činnosti
Doba uchovávania: 10 rokov

9.

Účtovná agenda – hospodárenie asociácie (rozpočet, členské príspevky, účtovné doklady – faktúry,
mesačné výkazy, daňová agenda)
Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
Doba uchovávania: 10 rokov

10. Personálna agenda (napr. dohody, dohody o nezrážaní dane, poverenie k spracúvaniu osobných údajov,
poučenie o mlčanlivosti, súhlasy a pod.), zmluvy s FO (autorské a licenčné zmluvy, príkazné zmluvy a pod.),
zmluvy so PO, SZČO (obchodná komunikácia, kontaktné údaje zamestnancov a štatutárov druhých strán,
dodávateľov, odberateľov), memorandá
Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b), c), f) Nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ na základe oprávnených
záujmov spracúva osobné údaje zmluvnej strany a bežné osobné údaje osoby oprávnenej konať v mene
zmluvného partnera prevádzkovateľa (zmluvy s PO), ktorými sleduje overenie, či je podpísaná osoba
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oprávnená konať v mene organizácie a zabezpečenie platného uzatvorenia zmluvy (tzn. uzatvorenie zmluvy s
osobami oprávnenými konať v mene spoločnosti) a jej efektívne plnenie.
Doba uchovávania: 10 rokov odo dňa podpisu
11. Organizovanie a dokumentácia (foto, video) podujatí, seminárov, konferencií
Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. e), f), a) Nariadenia GDPR. Verejným záujmom je plnenie úloh podľa stanov,
prednášková činnosť, lektorské a organizačné zabezpečenie podujatí, seminárov, konferencií, stáží a iných
foriem činností v oblasti neformálneho vzdelávania pre členské knižnice i pre odbornú verejnosť.
Prevádzkovateľ v rámci organizovania podujatí, konferencií a iných aktivít môže vyhotovovať videozáznam
alebo fotografie pre potreby prezentácie a dokumentácie svojich aktivít na základe oprávnených záujmov
s cieľom informovania o svojich podujatiach a aktivitách. Videozáznam a fotografie spoločne s informáciou
o podujatí môže prevádzkovateľ zverejniť na svojom webovom sídle, sociálnej sieti Facebook a v publikáciách.
Prevádzkovateľ môže spracovávať fotografie alebo videozáznam z realizovaných aktivít a podujatí na základe
súhlasu, ktoré tiež môže zverejniť na svojom webovom sídle alebo sociálnej sieti, prípadne v publikáciách.
Súhlas je odvolateľný.
Doba uchovávania: počas existencia SAK
12. Agenda dotknutých osôb a oznámenie porušenia ochrany osobných údajov
Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
Doba uchovávania: 2 roky
13. Sociálna sieť Facebook (FB)
Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ je autorom fanúšikovskej stránky
zaregistrovanej a umiestnenej na sociálnej sieti Facebook a používa platformu prevádzkovanú spoločnosťou
Facebook na to, aby sa prezentoval užívateľom sociálnej siete ako aj osobám, ktoré túto stránku navštevujú
a šíril na mediálnom trhu informácie a svoje názory. Oprávneným záujmom je propagácia a prezentácia aktivít,
informovanie o podujatiach, spoločenských aktivitách a zaujímavých udalostiach a informáciách najmä zo
sveta knižníc.
FB vykonáva spracúvanie údajov prostredníctvom umiestňovania súborov cookies na počítači alebo
akomkoľvek inom zariadení osôb, ktoré navštívili fanúšikovskú stránku FB. Správca tejto fanúšikovskej stránky
jej vytvorením umožňuje spoločnosti Facebook umiestňovať cookies na počítači alebo akomkoľvek inom
zariadení osoby, ktorá jeho fanúšikovskú stránku navštívila, bez ohľadu na to, či táto osoba má alebo nemá
účet na sociálnej sieti FB. Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú napr. na reklamné a štatistické
účely a pod. Spoločnosť Facebook získava, zaznamenáva a spracúva informácie uložené v súboroch cookies
od osôb, ktoré využívajú jeho služby alebo služby ponúkané inými podnikmi, využívajúcimi služby sociálnej
siete FB. Cookies týkajúce sa služieb sociálnej siete môžu používať aj iné subjekty, ako sú partneri FB, tretie
osoby na účely ponúkania služieb priamo na FB, aj ponúkania služieb podnikom prevádzkujúcim reklamu na
FB.
Prevádzkovateľ nechce a nebude využívať žiadne štatistické údaje od správcu siete Facebook.
Prevádzkovateľ v rámci fanúšikovskej stránky na sociálnej sieti FB spracúva aj ďalšie osobné údaje
o návštevníkoch v prípade, ak napr. návštevník reaguje na príspevky prevádzkovateľa, zdieľa príspevky alebo
využíva tlačidlá ako „Páči sa mi to“ a pod. Stránky prevádzkovateľa obsahujú plugin k FB, ktorý je označený
jeho logom a spojí dotknuté osoby priamo s profilom prevádzkovateľa na FB. Facebook môže získať
informáciu, že dotknuté osoby navštívili stránku prevádzkovateľa zo svojej IP adresy. Ak dotknuté osoby
navštevujú stránku prevádzkovateľa a sú prihlásené na svojom profile na FB, ten zaznamená informáciu
o návšteve a aj v prípade, ak dotknuté osoby nie sú prihlásené, môže získať informácie o IP adrese.
Zásady spracúvania osobných údajov a ich prenosu do tretích krajín v rámci Facebooku: (prevádzkovateľ
Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA): https://www.facebook.com/policy.php,
https://www.facebook.com/policies/cookies/. Facebook dodržiava princípy Štítu na ochranu osobných údajov
(ako sú stanovené
v jednotlivých Rámcoch na ochranu osobných údajov) https://sksk.facebook.com/about/privacyshield.
Doba uchovávania: po dobu fungovania fanúšikovskej stránky prevádzkovateľa. Anonymné štatistické údaje
o návštevníkoch stránok prostredníctvom funkcie Facebook Insight, ktorú prevádzkovateľovi poskytuje
spoločnosť Facebook a ktoré sa zbierajú prostredníctvom cookies obsahujú jedinečný kód užívateľa, ktorý je
aktívny počas dvoch rokov.
14. Používanie súborov cookies na zabezpečenie dobrej funkčnosti, lepšej usporiadanosti webovej
stránky SAK a možnosti využívania jej jednotlivých funkcií
Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá na počítač, mobil alebo tablet používateľa
vo chvíli, keď danú stránku navštívi. Umožňujú webovej stránke zapamätať si zariadenie používateľa, jeho
úkony, preferencie alebo ďalšie údaje na skvalitňovanie a prispôsobenie obsahu webovej stránky potrebám
a preferenciám jej užívateľa. Prevádzkovateľ spracúva cookies výlučne len na základe súhlasu používateľa.
Súhlas je dobrovoľný a nepodmienený a v prípade neposkytnutia súhlasu je možné naďalej navštevovať
a používať webové stránky prevádzkovateľa v rozsahu, v akom nie sú cookies potrebné pre ich funkčnosť
a prístupnosť. Súbory cookies je možné aj po udelení súhlasu vymazať zo zariadenia používateľa buď
prostredníctvom používaného internetového prehliadača alebo priamo z príslušného adresára v zariadení
používateľa. Zakázanie alebo obmedzenie súborov cookies môže však spôsobiť, že nebude možné používať
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niektoré základné funkcie webovej stránky, stránka nebude fungovať správne a funkcionalita webovej stránky
prevádzkvoateľa bude obmedzená. Správu súborov cookies a príslušné povolenia je možné nastaviť v každom
internetovom prehliadači. Prístup ku cookies majú iba poverené osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje podľa
pokynov prevádzkovateľa.
Doba uchovávania: platnosť súborov cookies je podľa typu cookies, prípadne do odvolania súhlasu (podľa
toho, ktorá možnosť nastane skôr)
Webstránka prevádzkovateľa ukladá dočasné súbory cookies na určenie toho, či prehliadač používaný
dotknutou osobou akceptuje súbory cookies. Tieto neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri
zatvorení prehliadača. Pri prihlásení prevádzkovateľ na webstránke nastaví niekoľko súborov cookies, aby sa
uložili prihlasovacie údaje dotknutej osoby a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a
nastavenia zobrazenia jeden rok. V prípade, že dotknutá osoba zvolí možnosť „zapamätať“, jej prihlásenie
bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z účtu dotknutej osoby sú súbory cookies odstránené. V prípade
pridania komentáru na stránke prevádzkovateľa, dotknutá osoba môže súhlasiť s uložením jej mena, e-mailovej
adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre pohodlie dotknutej osoby, aby nemusela opätovne
vypĺňať svoje údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.
II. Kategórie spracovaných údajov
Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spracúva najmä tieto kategórie osobných údajov: bežné osobné údaje ako
meno, priezvisko, titul, kontaktné údaje, podpis, číslo OP, dátum narodenia, rodné číslo, číslo účtu, transakčné
údaje, informácie o platbách, pracovné zaradenie, miesto výkonu práce, odborný útvar, email (pracovný), telefónne
a faxové číslo (pracovné), adresa organizácie, identifikačné údaje zamestnávateľa, IČO, (kontaktné údaje členskej
organizácie, kontaktné údaje štatutárov, zamestnancov), fotografie, videozáznam a pod.
III. Právny základ/Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky neposkytnutia
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb v rámci plnenia zmluvy, zákonných povinností,
v súvislosti s ochranou svojich oprávnených záujmov, na základe súhlasu a verejného záujmu. Osobné údaje
dotknutých osôb sú spracovávané a uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov
spracúvania.
•

Zmluva

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy čl. 6 ods. 1
písm. b) Nariadenia GDPR, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Poskytnutie údajov je zmluvnou
požiadavkou. V takom prípade môže prevádzkovateľ získavať osobné údaje priamo od dotknutej osoby bez jej
súhlasu. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže s dotknutou osobou vstúpiť do zmluvného vzťahu a nemôže
plniť povinnosti z neho vyplývajúce.
• Zákonná povinnosť
Určité právne predpisy stanovujú povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
Poskytnutie osobných údajov nie je dobrovoľné, je potrebné na splnenie účelu spracúvania osobných údajov, ktorý
určili osobitné zákony SR. V takom prípade sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby a dotknuté osoby majú zákonnú
povinnosť poskytnúť osobné údaje na ich spracúvanie. Bez poskytnutia týchto osobných údajov prevádzkovateľ
nemôže plniť zákonné povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov.
• Oprávnený záujem
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia GDPR spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo
tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody
dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Dotknutá osoba
má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a je založené na oprávnených záujmoch.
• Verejný záujem
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na právnom základe verejného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. e)
Nariadenia GDPR, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci pri výkone ich úloh. Verejný záujem je záujem, ktorý je všeobecne prospešný, to znamená že
má slúžiť v prospech väčšiny občanov. Rovnako ako v prípade spracúvania osobných údajov, ak je to nevyhnutné
na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, podľa čl. 6 ods. 3 Nariadenia GDPR základ pre spracúvanie
musí byť stanovený v práve Únie alebo v práve členského štátu vzťahujúcom sa na prevádzkovateľa. Dotknutá
osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a je založené na úlohe realizovanej
vo verejnom záujme.
• Súhlas
Ak prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby na základe súhlasu čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
GDPR, tak súhlas, ktorý vyjadrila dotknutá osoba, je možné kedykoľvek odvolať na adrese prevádzkovateľa.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
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IV. Príjemcovia osobných údajov
Osobné údaje sú sprístupnené len príjemcom, ktorí splnili požadované podmienky na bezpečnosť osobných údajov
a ktorých výkon priamo súvisí so splnením účelov spracúvania. Príjemcovia sú napr.:
• subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytovať osobné údaje (orgány verejnej moci, zdravotné
poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, autorské spoločnosti, štátny archív atď.),
• úrad na ochranu osobných údajov,
• poverené osoby prevádzkovateľom (členovia správnej rady, kontrolnej a revíznej komisie, redakčnej rady
Bulletinu SAK, externý účtovník),
• externé kontrolné orgány (útvary finančnej kontroly, NKÚ, certifikačné orgány, orgány auditu a nimi poverené
osoby a iné oprávnené subjekty, orgány verejnej správy a iné osoby v rámci poskytovanej súčinnosti, kontrolné
orgány a pod.),
• zmluvné strany,
• banka,
• slovenská pošta,
• poskytovatelia dotácií, komisia a jej splnomocnení zástupcovia, riadiace a kontrolné orgány jednotlivých
programov, výziev, fondov, organizácií poskytujúcich dotácie a nimi poverené osoby, partneri projektov (najmä
hlavní partneri/prijímatelia, ktorí zastrešujú projekt voči riadiacim orgánom programu),
•
sprostredkovatelia, s ktorými má prevádzkovateľ uzavretú písomnú zmluvu podľa platných nariadení a zákonov
a ktorý zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi na
ochranu osobných údajov:
- EXO TECHNOLOGIES spol s.r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava (na základe zmluvy o poskytovaní služieb
informačnej spoločnosti) je poskytovateľom webhostingových služieb a vykonáva spracúvanie osobných
údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov; prevádzkovateľ ukladá svoje údaje, ktoré
obsahujú aj osobné údaje, na servery sprostredkovateľa.
V.

Podmienky spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal a uplatňuje primerané a vhodné technické, bezpečnostné, personálne a organizačné
opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, aby zabezpečil, že spracovanie osobných údajov sa vykonáva
v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo
neautomatizovaných prostriedkov spracúvania. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané výlučne
poverenými osobami prevádzkovateľa, ktoré boli náležitým spôsobom určené a poučené a osobné údaje
spracovávajú na základe pokynov prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov spolupracuje len s partnermi, ktorí spĺňajú záruky ich spoľahlivosti
a odbornej starostlivosti, ktorí zachovávajú mlčanlivosť pri spracúvaní osobných údajov a prijali primerané
technické a organizačné opatrenia, aby spracovanie osobných údajov spĺňalo požiadavky nariadenia GDPR
a zákona o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ pri spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiava pravidlá ochrany osobných údajov
a zásady spracovania osobných údajov (zásadu zákonnosti, zásadu obmedzenia účelu, minimalizácie osobných
údajov, zásadu správnosti, minimalizácie spracovávania, zásadu integrity a dôvernosti a zásadu zodpovednosti).
Spracúvanie sa realizuje s maximálnou ochranou osobných údajov dotknutých osôb, s cieľom v čo najväčšej miere
znížiť riziko zneužitia, úniku osobných údajov. V prípade, že prevádzkovateľ poruší ochranu osobných údajov
dotknutých osôb spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb,
bez zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel túto
skutočnosť oznámi dozornému orgánu podľa článku 33 Nariadenia GDPR a dotknutej osobe v zmysle povinnosti
prevádzkovateľa vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia GDPR.
VI. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií. Osobné údaje nebudú
prenášané do tretej krajiny s cieľom ich spracovania, avšak je možné, že v online verzii budú v týchto krajinách
dostupné.
VII. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.
VIII. Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi
Dotknutá osoba má:
a)

právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o
tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje
spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie
je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať poplatok
zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o
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informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe,
a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob;
b)

právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň
má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne
doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada;

c)

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ:
•
•
•
•

napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi
overiť správnosť osobných údajov;
spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich
použitia;
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku
prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude
s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu
dotknutej osoby. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie
spracúvania týchto údajov zrušené.

d)

právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi,
pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom
formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe
zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

e)

právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
•
•
•
•
•
•

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16
rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie
potrebné:
•
•
•
•
•

na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické
účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného
odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
f)

právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej
situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
•
•
•

právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z
právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje
prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné
údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad
právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
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g)

právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie
osobných údajov založené na tomto právnom titule. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe
udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá;

h)

právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu - Úradu 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, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany
osobných údajov.

V Bratislave 25.5.2018
Ing. Ondrej Látka, PhD., v. r., predseda Slovenskej asociácie knižníc
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