Ochrana osobných údajov našich členov je pre nás dôležitá. Tieto
podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní
právnych služieb osobné údaje v rámci občianskeho združenia Liga na
ochranu slovenských športovcov (ďalej len „LOSS“):

Na požiadanie Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa
spracúvajú. Informácie sa poskytujú elektronickými prostriedkami.
Právo na opravu osobných údajov

LOSS, o.z.
Werferova 1, 040 11 Košice
IČO: 50 024 370
Registrovaná MV SR pod číslom VVS/1-900/90-47099
Osoba zodpovedná za spracúvanie osobných údajov: JUDr. Róbert
Jano
S akýmikoľvek otázkami či požiadavkami sa nás môžete obrátiť na
kontaktných údajoch uvedených v hlavičke tohto dokumentu.
Za akým účelom spracúvame Vaše údaje?
A/
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom evidencie v občianskom
združení, a teda za účelom plnenia zámeru občianskeho združenia, okrem
iného aj poskytovania výhod, ktoré občianske združenie svojím členom
poskytuje.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia, a to na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov,
ktorý ste nám poskytli.
Osobné údaje spracúvané za účelom plnenia úloh občianskeho združenia
a poskytovania výhod členom občianskeho združenia sú spracúvané
počas členstva klienta v občianskom združení, ktorý môže udelený súhlas
kedykoľvek odvolať. Listiny, v ktorých sú uvedené osobné údaje, ktoré
boli získané počas zastúpenia klienta a nepodliehajú povinnosti archivácie
či ich navráteniu klientovi, budú bezodkladne po ukončení členstva
v občianskom združení zlikvidované.
B/
Získané osobné údaje od členov občianskeho združenia Prevádzkovateľ,
okrem vyššie uvedeného, spracúva súčasne aj za účelom vedenia
účtovníctva.
Podmienky vedenia účtovníctva sú stanovené v zákone č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve alebo v osobitných zákonoch.

Kedykoľvek máte právo požiadať nás o opravu spracúvaných osobných
údajov, ak sa Vami uvedené osobné údaje zmenili, ak zistíte, že
spracúvame nesprávne osobné údaje či je potrebné tieto údaje doplniť.
Právo na vymazanie/zabudnutie osobných údajov
Máte právo požadovať výmaz osobných údajov. Vymazanie je však
možné len za zákonom stanovených podmienok, a to:
a) pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich
získavali alebo inak spracúvali;
b) pokiaľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a
neexistuje iný právny základ, na základe ktorého s osobnými
údajmi ďalej narábame,
c) pokiaľ úspešne uplatníte jednu z námietok spracúvania osobných
údajov,
d) pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne,
e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Nie vo všetkých prípadoch však budeme nútení Vašej žiadosti vyhovieť.
Za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
b) na splnenie povinností alebo úloh podľa zákona alebo
medzinárodnej zmluvy,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu
alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na
výmaz by uplatnenie tohto cieľa znemožnili čo neprimerane
sťažilo.
Pokiaľ je potrebné na uplatnenie právneho nároku, budete musieť tieto
zásahy strpieť. Pri uplatňovaní podnetu na výmaz spracúvaných osobných
údajov je potrebné uviesť dôvody, prečo ste sa rozhodli o výmaz
požiadať. Pokiaľ vyhovieme Vášmu podnetu a údaje vymažeme,
kontaktujeme aj tretie osoby, ktoré osobné údaje spracúvajú.
Právo na obmedzenie spracúvania

Osobné údaje za účelom vedenia účtovníctva sú archivované v účtovných
dokladoch, pričom sú uchovávané v súlade s osobitnými predpismi po
dobu 10 rokov od ich vystavenia.
Cezhraničný prenos vašich osobných údajov to tretích krajín mimo
Európskeho hospodárskeho priestoru nezamýšľame.
Aké práva si voči nám môžete uplatniť?
Odvolanie súhlasu
Pokiaľ ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov a neprajete si,
aby sme Vaše osobné údaje naďalej spracúvali, máte právo tento súhlas
kedykoľvek odvolať.
Odvolanie súhlasu však samo o sebe neznamená, že doteraz spracúvanie
osobné údaje sú spracúvané nezákonne.

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
v odôvodnených prípadoch, a to:
a) v čase, keď napadnete správnosť spracúvaných osobných údajov a
my overujeme Vašu požiadavku,
b) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, no namiesto ich vymazania
nás požiadate o obmedzenie ich použitia,
c) pokiaľ naďalej nepotrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, no vy
ich potrebujete na uplatnenie svojho nároku.
Obmedzenie spracúvania bude znamenať, že sa s Vašimi údajmi v do
posúdenia žiadosti nenakladá. Pracovať s týmito údajmi budeme
oprávnení len za predpokladu, že nám k tomu dáte súhlas, či na účel
uplatneného nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
Žiadosť o obmedzenie spracúvania je vždy potrebné náležite odôvodniť.
Obmedzenie spracúvania osobných údajov prebieha po dobu potrebnú na
zváženie ďalšieho postupu. Akonáhle zvážime, že sme oprávnení s
Vašimi osobnými údajmi ďalej nakladať, budeme Vás o tomto rozhodnutí
informovať.

Právo na prístup
Právo na prenosnosť údajov
Právo na prístup k osobným údajom znamená, že si môžete žiadať
potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje. Žiadosť musí byť riadne
odôvodnená a podpísaná. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, zašleme
Vám potvrdenie s informáciami, ktoré budete požadovať, avšak v prvom
rade musíme prihliadať na našu povinnosť zachovávať mlčanlivosť.
Po zvážení Vám môžeme poskytnúť informácie v rozsahu:
a)
b)
c)
d)
e)

za akým účelom ich spracúvame,
aké osobné údaje sa jedná,
či sú osobné údaje poskytované iným osobám,
predpokladaná doba uchovávania osobných údajov,
či spracúvame osobné údaje automatizovane
profilovania.

Prenosnosť údajov znamená, že údaje, ktoré ste nám poskytli na základe
súhlasu alebo zmluvy, na Vašu žiadosť „prenesieme“ inej osobe.
Podmienkou však je, aby sme tieto údaje spracúvali v automatizovanej
podobe, t. j. elektronicky, aby bolo s nimi možné týmto spôsobom
manipulovať.
Právo namietať

vrátane

Kedykoľvek máte možnosť namietať spracúvanie Vašich osobných
údajov v konkrétnych situáciách, pokiaľ vykonávame spracúvanie Vašich
osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo úlohy
realizovanej vo verejnom záujme či výkone verejnej moci.

Vašu námietku vždy posúdime s ohľadom na zásah do konkrétnych práv,
ktoré namietate, pričom Vás o výsledku tohto posúdenia budeme
informovať.
Právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných
údajov
Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu zákona, máte možnosť podať
sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Vaše sťažnosti, námietky či žiadosti vybavujeme do 30 dní, pričom
Vás vždy budeme o výsledku informovať.

S vyššie uvedeným súhlasím v plnom rozsahu
Člen občianskeho združenia odoslaním prihlášky potvrdzuje
oboznámenie sa s podmienkami spracúvania osobných údajov:

