Oznámenie o spracúvaní osobných údajov
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej len „OÚ“), v rozsahu
nevyhnutnom na zaslanie vstupenky na podujatie, zo strany občianskeho združenia RIDERS
Levice ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje môžu byť týmto občianskym
združením spracúvané (ďalej len „dotknutá osoba“), týmto poskytujeme informácie podľa
článkov 13 a 14 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 „GDPR“) a podľa § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“).
Prevádzkovateľ:
RIDERS, občianske združenie, so sídlom Zd. Nejedlého 69, 934 01 Levice, IČO: 37 969 455,
dátum vzniku: 03.03.2005 (ďalej len „Klub“); mail: ples@riders.sk, web: www.riders.sk.
Účel spracúvania OÚ:
Prijatie, evidencia a vybavenie objednávky vstupeniek a zaslanie vstupenky na podujatie
Klubu
Právny základ a účel spracúvania OÚ:
Právnym základom na spracúvanie je plnenie zo zmluvy/objednávky, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Kategórie spracúvaných OÚ:
Meno, priezvisko, adresa, platobný kontakt.
Kategórie subjektov, ktorým môžu byť poskytnuté OÚ:
OÚ sa ďalej neposkytujú.
Doba uchovávania OÚ:
12 mesiacov od skončenia podujatia
Zdroj OÚ:
Dotknutá osoba
Dotknutá osoba nie je povinná poskytovať predmetné OÚ, avšak bez ich poskytnutí
nebude možné vykonať plnenie z objednávky.
KLUB NESPRACÚVA OÚ FORMOU AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUÁLNEHO
ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA.
Práva dotknutej osoby:
Ø právo na prístup k OÚ – fyzické osoby majú právo vedieť, či Klub spracúva ich OÚ;
ak ich Klub spracúva, majú právo požiadať o prístup k OÚ a informácie (účel,
kategórie, príjemcovia, doba uchovávania, práva dotknutej osoby, zdroj OÚ, existencia
automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania);
Ø právo na opravu OÚ – dotknuté osoby, ktorých OÚ Klub spracúva majú právo, aby
ich spracúvané OÚ boli správne, úplné a aktuálne; tieto osoby majú právo požiadať
o opravu alebo doplnenie OÚ;
Ø právo na vymazanie OÚ – dotknuté osoby majú za určitých okolností právo, aby Klub
ich osobné údaje vymazal; na základe žiadosti dotknutej osoby Klub OÚ vymaže, ak:
a) už OÚ nie sú potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté
b) dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním OÚ
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie jej OÚ
d) je spracúvanie OÚ nezákonné

e)
f)
Ø

Ø

Ø

Ø

je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti
je dotknutou osobou dieťa mladší 16 rokov a jeho OÚ boli získané na základe jeho
súhlasu v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (§ 15 ods. 1 ZoOÚ)
právo na obmedzenie spracúvania OÚ – dotknuté osoby majú na základe žiadosti
právo na obmedzenie spracúvania OÚ; Klub bude naďalej OÚ iba uchovávať bez
ďalšieho spracúvania; obmedzenie spracúvania bude realizované, ak:
a) dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to až do overenia ich správnosti
b) spracúvanie je nezákonné, dotknutá osoba namieta ich vymazanie a žiada
namiesto toho obmedzenie ich použitia
c) OÚ na účely Klubu nie sú potrebné, ale dotknutá osoba ich potrebuje na
uplatnenie právneho nároku
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody
na strane Klubu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby
právo namietať spracúvanie OÚ – dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej
OÚ; na základe námietky dotknutej osoby budú OÚ vymazané, ak ich Klub spracúva
z dôvodu plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, z dôvodu
oprávneného záujmu vrátane priameho marketingu a profilovania; dotknutá osoba má
právo namietať spracúvanie jej OÚ z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie;
právo na prenosnosť OÚ – dotknutá osoby má právo požiadať o poskytnutie OÚ za
účelom ich prenesenia inému prevádzkovateľovi, ak sú jej OÚ spracúvané na základe
súhlasu alebo na plnenie zmluvy alebo ide o osobitnú kategóriu OÚ a spracúvanie sa
vykonáva automatizovanými prostriedkami;
právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na
začatie konania za účelom preverenia porušenia práv dotknutej osoby pri spracúvaní
jej OÚ (vzor návrhu uverejní ÚOOÚ na svojom webovom sídle
https://dataprotection.gov.sk/uoou/);

SPÔSOB UPLATNENIA PRÁV:
Uplatňovanie práv dotknutých osôb je možné na základe žiadosti:
Ø emailom: riders@riders.sk
Ø formulárom na webovom sídle: www.riders.sk
Ø listom: RIDERS, Zd. Nejedlého 69, 934 01 Levice
ZAKÚPENÍM PLATNEJ VSTUPENKY NA PODUJATIE DOTKNUTÁ OSOBA
POTVRDZUJE, ŽE BOLA OBOZNÁMENÁ S VYŠŠIE UVEDENÝMI INFORMÁCIAMI
O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.
RIDERS, o. z.

