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PODMIENKY OCHRANY A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDRP“) a v súlade s § 19 a § 20
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Spracovateľom a prevádzkovateľom osobných údajov poskytnutých v prihláške na seminár je občianske
združenie Slovak Association of Deer Farming, Ventúrska 269/1, 81101 Bratislava – Staré Mesto,
Slovenská republika, IČO: 42 136 776, registrovaného Ministerstvom vnútra SR dňa 03.12.2008 pod č.
VVS/1-900/90- 33013 (ďalej len „SADF“). SADF je občianskym združením osôb, ktoré sa zaoberajú
ochranou prírody a zvierat, a to najmä problematikou chovu jeleňovitých a prípravou rozličných
osvetových a iných akcií súvisiacich s jeleňmi a ich chovom.
I. OSOBNÉ ÚDAJE: Spracúvanie osobných údajov zo strany SADF je nevyhnutné najmä preto, aby bolo
možné zabezpečiť organizáciu podujatia seminára na profesionálnej úrovni, a teda poskytovať služby
súvisiace s usporiadaním a propagáciou seminára v čo najväčšej kvalite a v súlade s právnymi predpismi a
s cieľom chrániť oprávnené záujmy SADF, účastníkov seminára a iných osôb.
Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás ako záujemcu o účasť na seminári a o členstvo v
SADF. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho
prípadu, neposkytnutie osobných údajov záujemcu o seminár a o členstvo SADF môže mať vplyv na našu
schopnosť poskytnúť primerané služby alebo vo výnimočných prípadoch môže mať za následok aj vznik
našej povinnosti odmietnuť poskytnutie služieb, a teda odmietnuť aj Vašu účasť na pripravovanom
seminári. Osobné údaje o členoch SADF a účastníkoch seminára môžeme však získavať aj z verejne
dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.
Počas seminára bude SADF ako organizátor zabezpečovať aj vyhotovovanie fotografií a videozáznamu z
priebehu podujatia a jeho zaujímavých momentov, pričom prirodzene, takto môžu byť zaznamenaní aj
samotní účastníci seminára a členovia SADF.
Osobné údaje, ktoré SADF spracúva, sú prevažne identifikačné údaje, ako napríklad meno, priezvisko, titul,
adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje, ako napríklad telefóne číslo, e-mailová adresa, faxové číslo, a iné
údaje poskytnuté záujemcom o účasť na seminári a/alebo členom SADF v prihláške na seminár alebo
získané v súlade s vyššie uvedeným na nevyhnutné na riadne a včasné poskytnutie našich služieb. Pri
vyhotovovaní fotografií a videozáznamu v priebehu seminára je osobným údajom aj zachytená podobizeň
dotknutej osoby.
II. PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: SADF spracúva osobné údaje účastníka
seminára a/alebo člena SADF v súvislosti organizáciou a propagáciou seminára na základe niekoľkých
právnych základov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona ako je uvedené v tejto časti poučenia:
II.I spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
účastník seminára a/alebo člen SADF ako dotknutá osoba, alebo k tomu, aby sa na základe žiadosti dotknutej
osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
II.II spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných SADF
ako prevádzkovateľom, a to na nasledovné účely:
a) na marketingové účely v podobe rôznych foriem propagácie služieb a činností SADF smerovaných
výlučne na účastníkov zmluvných vzťahov (záujemcov o účasť na seminári, záujemcov o členstvo v SADF
resp. členov SADF) podľa platnej zmluvy, to znamená napríklad informovanie dotknutých osôb o činnosti
SADF, o programe seminára, ktorý usporadúva SADF (pokiaľ dotknutá osoba nie je priamym účastníkom
zmluvy s Prevádzkovateľom, napr. ak s Prevádzkovateľom zmluvu uzatvoril zamestnávateľ dotknutej
osoby), o správe o priebehu seminára po jeho skončení, informácie o prípadných pokračovaniach tohto
seminára a pod.;
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b) na preukazovanie, uplatňovanie a vymáhanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy medzi naším
občianskym združením SADF ako prevádzkovateľom a dotknutou osobou;
c) Na vyhotovenie internej obrazovej a/alebo obrazovo-zvukovej dokumentácie SADF z priebehu podujatia
a jeho výsledkov, ako aj na spravodajské účely.
II.III spracúvanie osobných údajov na základe slobodného a informovaného súhlasu dotknutej osoby na iné
marketingové účely Prevádzkovateľa ako sú uvedené v bode II.II a) týchto podmienok, najmä na účely
oslovenia mojej osoby s ponukou iných produktov, služieb a marketingových akcií SADF a na zasielanie
informácií komerčnej komunikácie elektronickou poštou, t. j. zasielanie informácií o tovaroch, službách a
iných marketingových akciách SADF a/ale tretích osôb spolupracujúcich so SADF;
II.IV spracúvanie osobných údajov na základe slobodného a informovaného súhlasu dotknutej osoby na
nasledovné účely prezentácie seminára a jeho referencií na webovom sídle SADF, či informačnej brožúre
SADF v spojení s predmetom jeho činnosti, ako aj v printových a elektronických médiách, a to napr. v
rôznych periodikách a/alebo publikáciách súvisiacich s predmetom činnosti SADF a so seminárom, ako aj
na sociálnych sieťach. SADF ako organizátor seminára, osobitne pri spracovaní osobných údajov na tento
účel, dôsledne dbá na zabezpečenie súladu spracovania osobných údajov účastníkov seminára nielen s
GDPR, ale aj s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobnosti. V prípade, ak dotknutá osoba nedala
súhlas s použitím osobných údajov na marketingový účel prevádzkovateľa, prevádzkovateľ aj v prípade, že
by sa dotknutá osoba stala predmetom vizuálnych alebo audiovizuálnych snímok a bola by na nich
identifikovateľná, tieto na marketingový účel nepoužije. Uvedené sa nedotýka použitia vizuálnych a
audiovizuálnych záznamov z priebehu podujatia na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ako je
uvedené vyššie.
Každý udelený súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať, čo však nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.
II.V SADF ako prevádzkovateľ taktiež spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie služieb, povinnosť uchovávania
osobných údajov a/alebo dokumentácie, v ktorej sú osobné údaje obsiahnuté, najmä pokiaľ ide o
uchovávanie údajov o dotknutej osobe uvedených v zmluve, alebo v objednávke, v účtovníctve
prevádzkovateľa, na faktúre, v internej databáze činnosti prevádzkovateľa alebo pri sprístupnení údajov
štátnym a iným orgánom verejnej moci, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa, prípadne
ktoré riešia spory, či uskutočňujú výkon právoplatných a vykonateľných rozhodnutí a pod.
III. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: SADF ako prevádzkovateľ nevykonáva pri spracúvaní
osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie. Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov
do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko)
nezamýšľame. Vaše osobné údaje sú alebo môžu byť prenášané v rámci Európskeho hospodárneho
priestoru za súčasného dodržania pravidiel podľa Nariadenia GDPR.
SADF spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zásadou minimalizácie ich uchovávania počas
trvania účelu, na ktorý osobné údaje dotknutej osoby získala, to znamená, že osobné údaje uchovávame
najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Následne pristúpime k
zabezpečeniu ich bezodkladného vymazania.
SADF využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického a organizačného charakteru, aby zabezpečil
bezpečnosť spracúvaných dát, vrátane osobných údajov a zabránil prístupu k nim neautorizovaným
osobám, ich zmene, zneužitiu, vymazaniu alebo strate. SADF súčasne zabezpečuje, aby takéto opatrenia
používali aj tretie strany, ktorým sme Vaše osobné údaje zverili a aby rešpektovali dôverný charakter
akýchkoľvek takto zverených dát, osobitne však Vašich osobných údajov a striktne dodržiavali vo vzťahu k
nim povinnosť mlčanlivosti. Osobné údaje dotknutej osoby budú na základe pokynov SADF ako
prevádzkovateľa a na SADF-om stanovené účely spracúvať v postavení tzv. sprostredkovateľa (ako jedného
z vyššie vymenovaných oprávnených príjemcov osobných údajov) externé firmy ako poskytovatelia služieb
súvisiacich s organizáciou seminára a činnosti SADF, ďalej tvorca a prevádzkovateľ webového sídla
Prevádzkovateľa, poskytovateľ IT služieb, poskytovateľ účtovníckych služieb, ďalší poskytovatelia služieb
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súvisiacich s organizáciou seminára, ako aj ďalší naši profesionálni poradcovia (napr. poskytovatelia
audítorských služieb, právnych služieb), vrátane zamestnancov týchto osôb, a to pri zabezpečení ochrany
Vašich osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, v súlade s informáciami obsiahnutými
v tomto dokumente a na základe riadne písomne uzatvorenej zmluvy.
IV. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: Účastník seminára a/alebo člen SADF má ako dotknutá osoba v zmysle
Nariadenia GDPR a v súlade Zákonom nasledovné práva:
-> právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, v prípade ak sa osobné údaje spracúvajú na
základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na adresu
jaroslav.pokoradi@gmail.com a/alebo písomným oznámením priamo počas alebo po priebehu seminára
adresovaným kontaktným osobám SADF;
-> právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie
dotknutej osoby. Ako dotknutá osoba môžete namietať spracúvanie osobných údajov na základe
oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.
Okrem vyššie uvedených práv má účastník seminára a/alebo člen SADF právo požadovať prístup k svojim
osobným údajom, právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov, právo na vymazanie osobných
údajov, právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov a právo
podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokaľ sa
domnieva, že boli porušené jeho práva v oblasti ochrany osobných údajov.
Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na tel.: 00421 902 916 241, e-mailom na
jaroslav.pokoradi@gmail.com alebo poštou na adresu nášho pracoviska (Ventúrska 269/1, 81101
Bratislava – Staré Mesto), pričom kontaktnými osobami sú: Ing. Jaroslav Pokorádi, PhD.

