Bližšie informácie o ochrane osobných údajov pre užívateľov webovej stránky
1. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?
Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov užívateľov
a návštevníkov webovej stránky občianskeho združenia OZ ZPZ, Studená 3, 821 04 Bratislava, IČO:
30786436 (ďalej ako „OZ ZPZ“ alebo aj „prevádzkovateľ“), a to najmä, aké osobné údaje a prečo ich
OZ ZPZ spracúva, ako a od koho ich získava a ako dlho ich uchováva.
Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma
prevádzkovateľ na emailovej adrese sekretariat@zpzb.sk.
2. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?
OZ ZPZ spracúva osobné údaje užívateľov a návštevníkov webovej stránky na účel:
2.1. Vybavenie požiadavky užívateľa a návštevníka prostredníctvom odoslaných formulárov
(Napíšte nám, Objednávkový formulár)
v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, názov
spoločnosti, adresa dodania
Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem OZ ZPZ
požiadavky užívateľa a návštevníka, ktorý vyplní a odošle príslušný formulár.

na vybavenie

2.2. Školenia (prihlásenie, registrácia)
v rozsahu: bežné osobné údaje ako je meno, priezvisko, e-mailová adresa účastníka školenia
a obchodný názov a sídlo vysielajúcej spoločnosti pri prihlasovaní zamestnancov predajcu; meno,
priezvisko účastníka školenia, meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa kontaktnej osoby
a obchodný názov, sídlo a IČO vysielajúcej spoločnosti pri prihlasovaní zamestnancov prihlasovanej
firmy
Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy uzatvorenej medzi OZ ZPZ
a objednávateľom školenia.
2.3. Cookies (analytické a štatistické)
v rozsahu: správanie sa na internete, osobné preferencie, poloha
Právnym základom spracúvania osobných údajov je výlučne súhlas dotknutej osoby.
Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Google a o právach a
dostupných možnostiach ochrany súkromia v týchto prípadoch sú dostupné na:
https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk
Ak chce užívateľ zabrániť sociálnym sieťam Google, aby jeho návštevu webových stránok
prevádzkovateľa prepojili s jeho používateľským účtom, musí sa odhlásiť z príslušného používateľského
účtu pred vstúpením na tieto stránky.
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Právnym základom spracúvania osobných údajov je výlučne súhlas dotknutej osoby.
2.4. Agenda v súvislosti s plnením zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov
v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis
spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv
dotknutých osôb
Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia GDPR.
3. Ako, kedy a od koho OZ ZPZ osobné údaje získava?
OZ ZPZ získava osobné údaje užívateľov a návštevníkov webovej stránky:
-

priamo od dotknutej osoby vyplnením formulára na webovej stránke;
nepriamo od kontaktnej osoby, ktorá dopĺňa formulár na webovej stránke v mene dotknutej osoby
(prihlásenie a registrácia na školenie);
nepriamo od poskytovateľov cookies a sociálnych sietí;
priamo od dotknutej osoby podaním žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb.

4. Ako dlho OZ ZPZ osobné údaje uchováva?
OZ ZPZ spracúva osobné údaje v jednotlivých prípadoch nasledovne:
Napíšte nám

3 roky

Objednávkový formulár

3 roky

Prihláška na školenia

3 roky

Cookies a sociálne siete

podľa podmienok poskytovateľov

Agenda GDPR

5 rokov

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.
5. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?
Všeobecné zásady ochrany osobných údajov OZ ZPZ sú dostupné na www.zpzb.sk/ochranaosobnych-udajov
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