Pravidlá ochrany osobných údajov
V súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov (Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a s Nariadením EP a rady EU č.2016/679 (O
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov), ktoré
nadobudli účinnosť 25.5.2018, by sme Vás chceli informovať o podrobnostiach spracovania Vašich
osobných údajov:

Kto je správca údajov
Slovenská škola počítačovej grafiky, o.z., (ďalej SŠPG, o.z.) IČO: 318 058 09, Plynárenská 6, 821 09
Bratislava
Pokiaľ ste členom alebo sympatizantom združenia, dobrovoľníkom združenia, odberateľom noviniek
alebo návštevníkom webu a zverujete nám vaše osobné údaje, SŠPG, o.z. je spoločnosť, ktorá je
správcom spracovania vašich Osobných Údajov, ako je uvedené v týchto Pravidlách ochrany
osobných údajov. Ako správca sa rozumie, že sme zodpovední za to, aby vaše údaje boli spracované
v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrany údajov. Určujeme, ako
sú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, dĺžku doby uchovávania údajov, a prípadne
vyberáme ďalších spracovávateľov, ktorí nám budú so spracovaním pomáhať.
Právny základ spracovania osobných údajov
Pre účely evidencie darcov a ich darov a priamej komunikácie s darcami sa SŠPG o. z. pri spracovaní
osobných údajov opiera o existenciu oprávneného záujmu, keďže funguje ako nezisková organizácia,
ktorá napĺňa svoje ciele aj z prostriedkov poskytnutých darcami a darcovskými organizáciami. Pre iné
účely, ak sa nejedná o splnenie zákonných povinností, resp. ochranu práv a právnych nárokov SŠPG,
o.z. a darcov, spracováva SŠPG, o.z. osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý ste nám
udelili pred začatím spracúvania.
Ak máš menej ako 16 rokov
Ak si/ste mladší ako 16 rokov, mali by ste tento text posúdiť spolu so svojim rodičom alebo
opatrovníkom, aby ste sa obaja uistili, že mu obaja rozumiete. Nie sme zodpovední za kontrolu tvojho
veku. Ak sa dozvieme, že si mladší ako 16 rokov a zhromaždili sme informácie o tebe bez súhlasu
tvojho rodiča alebo opatrovníka, čo najskôr tieto informácie zlikvidujeme.
Kontaktné údaje
Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na
e-mailovej adrese info@sspg.sk.
Dobrovoľným vyplnením tvojich osobných údajov nám týmto dávaš súhlas s ich spracovaním v súlade
so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR. Tvoje osobné údaje zadávaš dobrovoľne do
kontaktných formulárov, prihlášok na kurzy, registráciou do súťaží, prihlášky za člena SŠPG, o.z..
Najčastejšie uchovávame tvoje meno, e-mail, telefonický kontakt, prípadne dátum narodenia. Okrem
osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie informácie a údaje, ktoré nám
oznámite alebo vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, našu webovú stránku,
sociálne siete alebo iné prostriedky.
Ak chceš vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k tvojej osobe, na požiadanie ti ich poskytneme
písomne.

Na čo tieto informácie používame
Informácie, ktoré spracovávame, môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:
- Informovanie o organizovaní kurzu/krúžku, klubovej činnosti, zasielanie noviniek a pod.
- Informovanie o podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných našim združením
s inými partnerskými organizáciami
- Na zaradenie do správneho kurzu/krúžku do skupiny podľa veku
- Evidencia darcov a ich darov pre interné účely
- Vystavenie potvrdenia pre darcu pre daňové alebo iné účely na žiadosť darcu
- Dátum narodenia používaš ako VS pri úhradách
- Splnenie povinností, ktoré sú alebo budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky
a /alebo Európskej únie.
Používanie súborov cookies
Pri použití stránky SŠPG, o.z. sa na počítači alebo mobilnom zariadení, ktorým záujemca na stránku
pristupuje, ukladajú súbory cookies – malé textové súbory, vďaka ktorým si web stránka na určitý čas
uchováva informácie o krokoch a preferenciách návštevníka webu a združenie SŠPG, o.z. ich využíva
pre lepšie prispôsobenie obsahu web stránok a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
Web stránka dáva návštevníkovi možnosť výberu- vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním
cookies.
-V prípade, ak vyjadrí návštevník stránky súhlas s ukladaním cookies, na PC alebo mobilnom zariadení
návštevníka dochádza k ukladaniu týchto typov cookies súborov: dočasné súbory cookies, ktoré sa pri
vypnutí PC automaticky vymažú, dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači
návštevníka zostávajú zachované aj po vypnutí elektronického zariadenia, pomocou ktorého
návštevník pristupuje k webovým stránkam združenia SŠPG, o.z.
Súhlas návštevníka s ukladaním cookies je zároveň vyjadrením súhlasu pre SŠPG o.z., na využívanie
súborov cookies na marketingové alebo štatistické účely, pričom tento súhlas trvá po dobu, počas
ktorej sú zachované nastavenia jeho internetového prehliadača. Pri zmene nastavení internetového
prehliadača, alebo ak návštevník vyjadrí nesúhlas s ukladaním súborov cookies, súhlas zaniká.
-V prípade, ak návštevník vyjadrí nesúhlas s ukladaním cookies, je možné že bude musieť pri každej
návšteve web stránky SŠPG o.z., manuálne upravovať niektoré nastavenia, a niektoré služby a funkcie
nebudú fungovať
-SŠPG, o.z. nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích
strán ani na počítačoch a mobilných zariadeniach, ktoré nie sú plne pod kontrolou používateľa.
Ako dlho uchovávame osobné údaje
Osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré boli
zhromaždené, alebo v súlade s lehotami stanovenými zákonom a trhovými postupmi, ak nie je
potrebné ďalšie uchovávanie údajov na dodržanie zákonných povinností alebo vznik, výkon alebo
obhajobu právnych nárokov, alebo ak nebola oznámená určitá lehota.
Prenos osobných údajov
Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme tvoje osobné údaje
tretím stranám. Odovzdanie tvojich osobných údajov štátnym organizáciám je možné len na základe
riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.
K vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci: náš poskytovateľ účtovníckych služieb,
daňového poradenstva.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov
V súvislosti so zákonom na ochranu osobných údajov na základe písomnej požiadavky zaslanej na
adresu sídla SŠPG, o.z., alebo na emailovú adresu info@sspg.sk , môžeš od združenia požadovať:
- Informáciu o rozsahu spracovávaných osobných údajov a prístup k nim
- Opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov v evidencii združenia
- Vymazanie svojich osobných údajov z evidencie združenia (byť zabudnutý)
- Obmedzenie účelov spracovania svojich osobných údajov
- Zastavenie alebo pozastavenie spracovania svojich osobných údajov
- Prenos svojich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi v primeranej forme
- a informácie o zdroji, z ktorého SŠPG, o.z. osobné údaje získal.

Právo na podanie návrhu na začatie konania
Pokiaľ máš pocit, že s tvojimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máš právo sa so svojou
sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Budeme
radi, pokiaľ najprv budeš o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenie
napraviť.
Odhlásenie zo zasielania newsletterov a informácií
E-maily s informáciami o novinkách ti budeme zasielať len s tvojim súhlasom, na základe
oprávneného záujmu, pokiaľ ťa tieto informácie budú zaujímať.

