Projekt Vidiecka mládež v regióne
Ochrana osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku
So sídlom: Kapitulská 13, 97401 Banská Bystrica
IČO: 37803174
konajúci: Ing. Mária Behanovská

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
e-mail: vmrvipa@gmail.com
web: www.vipa.sk

Údaje, medzi ktoré patrí meno, priezvisko a podpis osoby,
budú spracúvané a použité na základe oprávneného záujmu
prevádzkovateľa v rámci dokladania počtu účastníkov a jedinečnosti
každého účastníka na organizovaných aktivitách projektu Vidiecka mládež
v regióne pre riadiace orgány – Ministerstvo vnútra SR v rámci OP
Efektívna verejná správa, ktoré to žiadajú v Usmerneniach Riadiaceho
orgánu.

Vypísaním vyššie spomenutých údajov do Prezenčnej listiny
aktivity, dávate súhlas s vyššie popísaným spracovaním a použitím
Vašich osobných údajov minimálne po dobu trvania projektu do
konca Júla 2020.
Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom
Kontaktných údajov prevádzkovateľa.

Povinnosti prevádzkovateľa a práva dotknutých osôb podľa §19, 21
– 27, 29 zákona 18/2018 Z. z. sú zverejnené na web stránke
www.vipa.sk, prípadne si kompletné znenie môžete prečítať v zákone č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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Práva dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z.:
§ 21 zákona - Právo na prístup k osobným údajom
(1) Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom,
či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ
takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup
k týmto osobným údajom a informácie o:
a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktoré mu boli alebo
majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine
alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu
o kritériách jej určenia,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov
týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich
spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej
osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane
profilovania podľa § 28 ods.1
(2) Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách
týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje
prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
(3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné
údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov,
o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný
poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je
povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej
požiadavky.
(4) Právo získať osobné údaje podľa odseku 3 nesmie mať nepriaznivé
dôsledky na práva iných fyzických osôb.

§ 22 zákona - Právo na opravu osobných údajov
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Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného
odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom
na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na
doplnenie neúplných osobných údajov.

§ 23 zákona - Právo na výmaz osobných údajov
(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného
odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

§ 24 zákona - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil
spracúvanie osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas
obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba
namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie
ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania
osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa §
27ods.1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

§ 26 zákona - Právo na prenosnosť osobných údajov
(1) Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom
a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2
písm. a) alebo § 13 ods.1 písm. b) a
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými
prostriedkami.
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§ 27 zákona - Právo namietať spracúvanie osobných údajov
(1) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov
z dôvodu týkajúce ho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13
ods.1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto
ustanoveniach. 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.
(2) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov,
ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v
rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel
priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel
priameho marketingu nesmie spracúvať.

Povinnosti prevádzkovateľa podľa zákona č. 18/2018 Z.
z.:
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich
získavaní:
a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu
prevádzkovateľa, ak bol poverený,
b) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
c) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené,
ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,
d) oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné
údaje spracúvajú podľa § 13 ods.1 písm. f),
e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,

Prevádzkovateľ je povinný pri získavaní osobných údajov poskytnúť
dotknutej osobe informácie o:
a) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie
o kritériách jej určenia,
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b) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov,
o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie
spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných
údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
c) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
d) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
e) tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou
alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na
uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné
údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
f) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane
profilovania podľa § 28 ods.1

§ 25 zákona - Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou,
vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov
(1) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných
údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania
osobných údajov uskutočnené podľa § 22, § 23 ods. 1 alebo § 24, ak sa to
neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

§ 29
(1) Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť
dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia podľa § 21 až 28
a 41, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej,
transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované
jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne dieťaťu. Informácie
je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe,
spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada
dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak
dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.
(2) Prevádzkovateľ poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní
jej práv podľa § 21 až 28.
V prípadoch uvedených v § 18 ods. 2 nemôže prevádzkovateľ odmietnuť
konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv podľa § 21
až 28, ak nepreukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať.
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(3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o
opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 do
jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže
prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť
a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane.
Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú
osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi
predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej
podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak
dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.
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