Všeobecné podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov Nadáciou EPH
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných
údajov“), (ďalej len „Všeobecné podmienky“)
PREVÁDZKOVATEĽ:
Názov nadácie:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Nadácia EPH
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
42412871
2120068764
Register nadácií Ministerstva vnútra
203/Na-2002/1096
J&T BANKA, a.s.
SK60 8320 0000 0012 0008 6931

SR, registračné číslo:

(ďalej len „Nadácia EPH“)
DOTKNUTÁ OSOBA:
Každá určená alebo určiteľná fyzická osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo,
najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či
viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú,
mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, ktorej sa tieto osobné údaje týkajú
a spracúva ich Nadácia EPH v zmysle jej programových činností.
(ďalej len „Dotknutá osoba“)
Tieto Všeobecné podmienky poskytujú informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov
Dotknutej osoby poskytnutých na základe zmluvy alebo dobrovoľnosti Nadácii EPH za
účelom zabezpečenia ochrany súkromia Dotknutej osoby v súvislosti s automatizovaným
i manuálnym spracúvaním osobných údajov Dotknutej osoby Nadáciou EPH. Účelom týchto
Všeobecných podmienok je plnenie požiadaviek Zákona o ochrane osobných údajov.
Nadácia EPH spracúva (vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi,
najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie,
prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie,
premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos,
poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie) správne, úplne a podľa potreby
aktualizované osobné údaje Dotknutej osoby len za podmienok, spôsobom a vo forme
ustanovenej Zákonom o ochrane osobných údajov a v jeho medziach, ako aj v zmysle týchto
Všeobecných podmienok tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd Dotknutej
osoby, najmä k porušeniu práva Dotknutej osoby na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo
k iným neoprávneným zásahom do práva Dotknutej osoby na ochranu súkromia, v súlade
s dobrými mravmi, a to len na vymedzený alebo ustanovený účel v rozsahu a obsahu
zodpovedajúcemu tomuto účelu nevyhnutnému na jeho dosiahnutie.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že Nadácia EPH vykonáva spracúvanie osobných údajov v
jednotlivých programoch Nadácie EPH bez súhlasu Dotknutej osoby v zmysle § 10 ods. 3
písm. b) „spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje
dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou
osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej
osoby,” Zákona o ochrane osobných údajov v zmysle § 2 Nadácia ods. 1 zákona č. 34/2002
Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a to najmä
na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv
alebo iných humanitných cieľov, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie
prírodných hodnôt, ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania,
telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu
osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí
živelnou pohromou za účelom uplatňovania práv a plnenia povinností v súvislosti
s realizáciou činností Nadácie EPH.
Dotknutá osoba dáva dobrovoľne súhlas na spracovanie osobných údajov v programoch
Nadácie EPH Nadáciou EPH v zmysle § 11 Zákona o ochrane osobných údajov za účelom:
●
●
●

vedenia evidencie žiadateľov o poskytnutie nadačného príspevku, v prípade
schválenia žiadosti zo strany Nadácie EPH i za jej účelom,
kontroly použitia poskytnutého príspevku,
vedenie evidencie darov a obdarovaných.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že berie na vedomie a/alebo hodnoverne vyjadrila súhlas so
spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby a bola oboznámená s podmienkami
spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, pričom jej boli známe všetky potrebné
informácie v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Tento súhlas so spracovaním
osobných údajov Dotknutej osoby udeľuje Dotknutá osoba Nadácii EPH dobrovoľne na
dobu neurčitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia
zaslaného na adresu sídla Nadácie EPH.
Dotknutá osoba udeľuje súhlas a/alebo berie na vedomie, že osobné údaje Dotknutej osoby
môžu byť zaznamenané na nosiče informácií/ do informačného systému.

Poučenie:
-

udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať písomným listom doručeným do sídla Nadácie EPH
poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich
získavanie
máte právo na informácie, odpis, opravu Vašich osobných údajoch vedených v informačnom
systéme, a to v sídle Nadácie EPH
ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu alebo podaní
námietky budú tieto zlikvidované.

