
    
Informácia o spracúvaní osobných údajov 

Radi by sme Vás informovali a vysvetlili ako občianske združenie  PloDar, o.z. spracúva osobné 
údaje dotknutých osôb a aké sú práva dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných 
údajov“). 

Prevádzkovateľ  

Prevádzkovateľom týchto webových stránok, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je občianske 

združenie PloDar, o.z. ,  so sídlom  Mikovíniho 31/19, Košice - Západ 040 11 

IČO: 42035511,  ďalej len „Prevádzkovateľ“. 

 

Občianske združenie dohliada na zákonné, transparentné a správne spracúvanie osobných údajov. 

V prípade otázok na spracúvanie vašich osobných údajov v našich informačných systémoch nás môžete 

kontaktovať  e-mailom na kontaktnej adrese plodar.sk@gmail.com, alebo poštou na horeuvedenú 

adresu prevádzkovateľa.  

PloDar, o.z. spracúva osobné údaje: identifikačné - titul, meno a priezvisko, kontaktné - telefónne číslo, 

emailová adresa, lokalizačné - adresa bydliska a podobne v zmysle účelov spracúvania. 

Zdroje osobných údajov 

PloDar, o.z. získava osobné údaje : 

 priamo od svojich zákazníkov pri uzatváraní zmluvy 

 od osôb, klientov, uchádzačov, ktorí dobrovoľne  poskytli osobné údaje a udelili súhlas nášmu 
občianskemu združeniu na ich spracúvanie  

 z verejne dostupných zdrojov a sietí informácií 

Vaše údaje (získané online kontaktom cez našu webovú stránku alebo osobne), okrem ďalších účelov 
(viď nižšie) použijeme na spracúvanie vašej požiadavky na vytvorenie zmluvného vzťahu pre 
poskytnutie našich služieb a produktov, teda na riešenie Vašich požiadaviek, alebo zabezpečíme 
registráciu vášho záujmu ako žiadateľa o poskytnutie nášho odborného poradenstva alebo ako 
uchádzača o zamestnanie alebo členstvo ak nám poskytnete váš súhlas, pokiaľ si to želáte. 

Občianske združenie spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich 
spracúvania a kladie dôraz na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb. 

Právny základ a účel spracúvania 

Osobné údaje spracúvame na základe týchto zákonných právnych titulov :  

Oprávnený záujem 

Ochrana práv, vyplývajúca zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k 
zmluvným partnerom a iným osobám  (napr. vymáhanie pohľadávok, iné podobné 
trestnoprávne činnosti ) a  na tento účel občianske združenie  uchováva osobné údaje najviac 
po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov;   

Plnenie zmluvy  

Občianske združenie spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením 
zmluvných záväzkov vrátane prípravy, realizácie a dodržiavania kúpnej zmluvy, či zmluvy o 
poskytovaní našich služieb. Takéto poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je 
nevyhnutnou  podmienkou uzavretia zmluvy.  Zmluvný vzťah  je vytvorený iba na základe žiadosti 



    
dotknutej osoby. Spoločnosť uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby 
trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou.   

Plnenie zákonnej povinnosti 

Občianske združenie spracúva osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným 
osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona, preto z dôvodu zákonnej povinnosti sú 
osobné údaje poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom a iným 
osobám. 

Občianske združenie uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po 
dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.  

Súhlas udelený dotknutou osobou 

Občianske združenie spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe udeleného súhlasu 
daného dotknutou osobou v prípade žiadateľov o zamestnanie za účelom zahájenia 
predzmluvného vzťahu, v prípade žiadateľa o poskytovanie poradenstva Creighton model 
Fertility care systému a v prípade poskytovateľa 2% daní. 

Spoločnosť uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po 
dobu trvania súhlasu v trvaní 1 roka  od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho 
čo nastane skôr. 

Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne 
odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu 
pred jeho odvolaním. 

Príjemcovia osobných údajov – sprostredkovatelia 

Občianske združenie v súlade s Zákonom o ochrane osobných údajov, zmluvne poverilo spracúvaním 
osobných údajov sprostredkovateľov, pričom dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu 
spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa 
tohto Zákona o ochrane osobných údajov. 
 
Naši sprostredkovatelia pracujú len v súlade s našimi pokynmi a podľa zásad a sú povinní dodržiavať 
príslušné záväzky týkajúce sa ochrany, mlčanlivosti a zabezpečenia bezpečnosti osobných údajov. 

 

Osobné údaje, ktoré sprostredkovateľ, resp. každý zo sprostredkovateľov spracováva bez súhlasu 
dotknutej osoby : 

 -   údaje vyplývajúce a potrebné v oblasti mzdových, personálnych, účtovných a daňových služieb. 
 
Osobné údaje, ktoré sprostredkovateľ, resp. každý zo sprostredkovateľov spracováva so súhlasom 
dotknutej osoby : 
 

- údaje vyplývajúce a potrebné v oblasti poskytovania Creighton model Fertility care metódy a 
zlepšenie reprodukčného zdravia  

Poskytovanie, sprístupňovanie, zverejňovanie, cezhraničný prenos osobných údajov 

Osobné údaje nebudeme sprístupňovať alebo poskytovať ďalším tretím osobám respektíve príjemcom 

okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, priamo vykonateľný právne záväzným akt Európskej 

únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak je sprístupnenie 

alebo poskytnutie zmluvne dohodnuté s dotknutou osobou.  



    

Spoločnosť má v úmysle získané osobné údaje spracúvať výlučne na území Slovenskej republiky, resp. 

Európskej únie a neprenášať ich do žiadnej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.  

Poučenie o právach dotknutej osoby 

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 19 - 28 zákona o ochrane 

osobných údajov.  

Právo na prístup k osobným údajom 

Právo na opravu osobných údajov 

Právo na výmaz osobných údajov 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Právo na prenosnosť osobných údajov 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov 

Právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek sa obrátiť na PloDar, o.z. a požadovať informácie a prístup k 

spracúvaniu osobných údajov. Rovnako má právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo 

neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti 

profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môže dotknutá osoba 

uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch.  

 

Svoje prípadné otázky na spracúvanie vašich osobných údajov adresujte prosím e-mailom na adresu 

plodar.sk@gmail.com alebo  poštou na horeuvedenú adresu prevádzkovateľa.  

 

 

 

 


