INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
DARCOV PROJEKTU OMAMA
Občianske združenie Cesta von, so sídlom Miletičova 30, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
51 656 957, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky pod č. VVS/1-900/90-53524 (ďalej len „Cesta von“), ako prevádzkovateľ, Vám nižšie
poskytuje informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov zo strany združenia Cesta von.
Aké osobné údaje o Vás spracúvame?
Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, zahŕňajú:
• kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo;
• výška daru poskytnutého na projekt Omama;
• informácia, či ide o jednorazový alebo pravidelný dar;
• informáciu o spôsobe platby daru;
• ďalšie platobné údaje, najmä dátum a číslo transakcie, číslo účtu, z ktorého bola transakcia
vykonaná;
• informáciu o tom, či ste sa oboznámili s pravidlami ochrany osobných údajov združenia Cesta von; a
• ďalšie osobné inak poskytnuté a/alebo získané združením Cesta von v súvislosti s Vašou podporou
projektu Omama, ak sú potrebné v súvislosti s plnením zmluvy a/alebo na iné účely uvedené nižšie.
Vaše osobné údaje získavame predovšetkým od Vás pri uzatváraní alebo plnení zmluvného vzťahu
alebo ich získavame samostatne v súvislosti s naším zmluvným vzťahom, pričom tieto údaje môžu
pochádzať tiež z verejne dostupných zdrojov a/alebo od tretích strán. Zodpovedáte za to, že všetky
osobné údaje, ktoré nám poskytnete sú správne a aktuálne.
Ako poskytnuté osobné údaje využívame a na akom právnom základe?
V rozsahu, v ktorom sú nevyhnutné na daný účel, Vaše osobné údaje uvedené vyššie, spracúvame v
súvislosti s účelmi spracúvania a na základe jedného z právnych dôvodov uvedených nižšie:
• uzatvorenie a plnenie zmluvy s Vami;
• predchádzajúci súhlas so spracúvaním; tento právny základ sa používa len vo vzťahu k spracúvaniu,
ktoré je úplne dobrovoľné (napr. v reklamných a iných materiáloch vydávaných združením Cesta von,
vo výročných správach, na jeho webových stránkach, prípadne na iné účely, výslovne uvedené v
konkrétnom udelenom súhlase), a nepoužíva sa na spracúvanie, ktoré je v akomkoľvek ohľade
potrebné alebo povinné;
• zasielanie informácií o dianí v programe Omama a využití Vami darovaných prostriedkov,
prostredníctvom pravidelného newslettera, s možnosťou odhlásenia sa z odberu v každom zaslanom
newsletteri.
Ak ste združeniu Cesta von udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, Váš súhlas bol
udelený na dobu 2 rokov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je možné kedykoľvek odvolať
doručením žiadosti elektronicky na emailovú adresu združenia Cesta von: zchudoby@cestavon.sk
alebo písomne či osobne na adrese Miletičova 30, 821 08 Bratislava, Slovenská republika.
• plnenie zákonných povinností združenia Cesta von vyplývajúcich z osobitných predpisov vrátane
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov, 395/2002 Z. z. o archívoch

a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja a o doplnení
• zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov, výnosu Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. mája 2009 č. CD-200918616/1291-1:11 o podrobnostiach o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií a o
podrobnostiach o prevádzkovaní informačného systému Ministerstva školstva Slovenskej republiky o
výskume a vývoji (alebo predpisov, ktoré ich nahradia); a
• uplatňovanie našich prípadných nárokov voči Vám, plnenie povinností vyplývajúcich z právnych
predpisov vzťahujúcich sa na činnosť združenia Cesta von a z našich vnútorných predpisov, na interné
účely združenia Cesta von (napr. na zabezpečenie IT služieb), na poskytovanie osobných údajov v
súvislosti s výskumom vykonávaným združením Cesta von a jej zmluvnými partnermi, ako aj na
vnútorné administratívne účely. Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely uvedené v tomto
odseku predstavuje spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov združenia Cesta
von.
• Vo vzťahu k osobným údajom potrebným na uzatvorenie a plnenie zmluvy, plnenie zákonných
povinností združenia Cesta von a/alebo na účely oprávnených záujmov združenia Cesta von
uvedených vyššie, združenie Cesta von poskytnutie a spracúvanie týchto osobných údajov vyžaduje,
pričom v prípade, že nám niektoré z týchto požadovaných údajov odmietnete poskytnúť, môže sa
stať, že s Vami nebudeme môcť uzatvoriť zmluvu, plniť niektoré naše zmluvné povinnosti voči Vám
a/alebo ju budeme musieť ukončiť.
• Vaše osobné údaje uchovávame po dobu udeleného súhlasu resp. len kým trvá niektorý z vyššie
uvedených účelov spracúvania a následne len po dobu a za podmienok v súlade s príslušnými
právnymi predpismi.
Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
• Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:
• orgánom, ktorým máme povinnosť poskytovať osobné údaje v zmysle príslušných právnych
predpisov, vrátane orgánov kontroly, dohľadu či dozoru, súdov a orgánov činných v trestnom konaní
prípadne iným oprávneným subjektom v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
• externým spolupracovníkom občianskeho združenia Cesta von, ktorých zoznam pravidelne
aktualizujeme na internetovej stránke https://www.cestavon.sk/;
• poskytovateľom služieb, ktorí nám poskytujú služby súvisiace s našou činnosťou, napríklad
poskytujúcim účtovné, audítorské alebo právne služby, inkaso pohľadávok, archiváciu a/alebo
digitalizáciu dokumentov alebo iné podporné služby pre združenie Cesta von (napr. služby dátových
centier a iné IT služby) ako aj iným spoločnostiam uvedeným v zozname príjemcov osobných údajov
na stránke https://www.cestavon.sk/;
• iným subjektom, ak to bude nevyhnutné na uplatňovanie práv alebo plnenie povinností súvisiacich
so zmluvou.
Keď zdieľame Vaše osobné údaje s tretími stranami, ktoré pre nás poskytujú služby, vyžadujeme od
nich, aby podnikli primerané kroky na ochranu Vašich osobných údajov a používali poskytnutých
osobných údajov len na účely poskytnutia týchto služieb.
Vaše osobné údaje môžu byť prenášané v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej
len „EHP“), ktoré sú považované za krajiny s porovnateľnou úrovňou ochrany osobných údajov ako
Slovenská republika ako aj subjektom so sídlom mimo EHP, ktoré zahŕňajú poskytovateľov
informačných alebo iných služieb. V prípade prenosov mimo EHP zabezpečíme ochranu Vašich údajov

prostredníctvom uzavretia príslušných zmluvných doložiek alebo prostredníctvom iných záruk, ktoré
sú dostupné na: https://www.cestavon.sk/.
Aké sú Vaše práva?
V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte:
• právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné
údaje a aké sú Vaše práva (na to slúži aj tento dokument);
• právo na prístup k Vašim osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich
spracúvaním zo strany združenia Cesta von;
• právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;
• právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým ak (a) už nie sú ďalej potrebné pre
ďalšie spracúvanie; (b) ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie; (c) ste oprávnene namietali voči ich
spracúvaniu; (d) sa spracúvali nezákonne; alebo (e) musia byť vymazané v zmysle právnych
predpisov;
• právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak (a) napadnete správnosť osobných
údajov po dobu, kým overíme ich správnosť; (b) spracúvanie je protizákonné; (c) ich už
nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia Vašich právnych nárokov alebo ak (d)
namietate proti ich spracúvaniu po dobu, kým overíme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad
Vašimi záujmami;
• právo podať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracúvame (a)
na účely priameho marketingu alebo (b) na účely našich oprávnených záujmov;
• právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi; a
• právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07
Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Ako chránime Vaše osobné údaje?
Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre nás mimoriadne
dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným
prístupom k údajom a ich zneužitím, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov ako aj obnovu dát v
prípade incidentu. Kde je to vhodné, využívame na ochranu Vašich údajov pseudonymizáciu,
anonymizáciu a šifrovanie. Všetky opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.
Potrebujete ďalšiu pomoc?
Ak máte otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov alebo potrebujete akúkoľvek inú
súvisiacu pomoc, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu združenia Cesta von pre oblasť ochrany
osobných údajov, a to telefonicky na tel. č.: +421 911 163 575, elektronicky na adrese
radka.babelova@cestavon.sk alebo písomne či osobne na adrese Miletičova 30, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika.
Ak nie ste spokojný/á so spôsobom, ktorým Vaše osobné údaje získavame, zdieľame alebo
používame, uvítali by sme, keby ste nás o tom informovali. Kontaktovať nás môžete na adrese
uvedenej vyššie. Ak nie ste spokojný/á s našou odpoveďou, máte právo podať sťažnosť na Úrade na
ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika tel. č.: +4212-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

