Informácia dotknutej osoby
o spracúvaní osobných údajov

/

zákonného

zástupcu

/

Aké osobné údaje spracúvame a ako ich získavame?
Organizácia YMCA Slovakia, IČO: 31 794 530, so sídlom: Nábrežie Dr. Aurela
Stodolu 1747/29, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len “organizácia”) spracúva osobné
údaje uvedené v tejto registrácii v rozsahu (1) meno a priezvisko účastníka podujatia,
(2) dátum narodenia účastníka podujatia, (3) adresa trvalého pobytu účastníka podujatia,
(4) e-mailová adresa účastníka podujatia, (5) telefónne číslo účastníka podujatia, (6)
meno a priezvisko zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18 rokov, (7)
telefónne číslo a (8) e-mail zákonného zástupcu účastníka podujatia mladšieho ako 18
rokov, (9) fotografie a videá z podujatí. Organizácia získava osobné údaje priamo od
dotknutých osôb - Vás ako účastníkov podujatí a od Vašich zákonných zástupcov pri
registrácii na podujatie cez systém Paysy alebo priamo na podujatí organizovanou
organizáciou.

organizácii YMCA na Slovensku, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže. V prípade, že podujatie je hradené z iných
finančných prostriedkov, poskytujeme Vaše údaje spracované na účely evidencie
účastníkov podujatí k nahliadnutiu našim donorom, ak vykonávajú kontrolu oprávnenosti
výdavkov pre splnenie zmlúv o poskytnutí týchto finančných prostriedkov. Presný
aktuálny zoznam donorov nájdene v našej výročnej správe alebo na našej webstránke.
Vaše osobné údaje zároveň poskytujeme ubytovaciemu zariadeniu, a to za účelom
vedenia evidence ubytovaných hostí.

Ako dlho uchovávame vaše údaje? Naše vnútorné predpisy týkajúce sa uchovávania
osobných údajov sú v súlade so všetkými príslušnými predpismi o ochrane osobných
údajov a súkromia, ktoré sa na nás vzťahujú. Stanovujú dobu, počas ktorej môžeme
uchovávať rôzne druhy údajov a sú pravidelne prehodnocované. Údaje, ktoré podľa
časových limitov stanovených v našich predpisoch už viac nepotrebujeme, zlikvidujeme
bezpečným a spoľahlivým spôsobom.

Aké sú Vaše práva?
Ako využívame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje využívame na evidenciu účastníkov podujatí organizovaných
organizáciou pre čerpanie dotácie na prácu s mládežou v zmysle zákona č. 282/2008 Z.
z. o podpore práce s mládežou v znení neskorších prepisov a na základe Zmluvy
o poskytnutí dotácie uzavretej medzi našou organizáciou a strešnou organizáciou YMCA
na Slovensku a pre iných donorov, s ktorými má naša organizácia alebo strešná
organizácia YMCA na Slovensku uzavreté zmluvy. V prípade Vami daného súhlasu
využívame Vami uvedený e-mail účastníka podujatia na zasielanie informácií o podujatí
a o činnosti organizácie a/alebo strešnej organizácie YMCA na Slovensku vo forme
newslettera alebo informačných e-mailov.
Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov? Vaše údaje
potrebujeme na plnenie našich povinností v súvislosti s čerpaním dotácie na prácu
s mládežou v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, alebo na
základe našich oprávnených záujmov v súvislosti s plnením našich právnych povinností,
ktoré nám vyplývajú zo zmlúv o čerpaní finančných prostriedkov na činnosť z iných
grantových schém a od iných donorov, ako je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR, Iuventa - Slovenský Inštitút mládeže, Národná agentúra Erasmus+ a iné
nadácie a fondy.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje? Na účel preukazovania uskutočnenia
podujatí organizovaných našou organizáciou Vaše údaje poskytujeme strešnej

V súvislosti so spracúvaním 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 text
ako aj informácie publikované na našich webových stránkach);

•

Právo na prístup k Vašim osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií
súvisiacich s ich spracúvaním zo strany našej organizácie;

•

Právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;

•

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov predovšetkým a) ak už nie sú
ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie; b) ste odvolali súhlas na ich
spracovanie; c) sa spracúvali nezákonne; d) ste oprávnene namietali voči ich
spracúvaniu; 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; alebo ak c) 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 na účely našich oprávnených záujmov;

•

Právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi
služieb;

•

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@pdg.gov.sk.

Ako chránime Vaše osobné údaje? Pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany Vašich
osobných údajov využívame technické a organizačné opatrenia najmä ich chránime
pred neoprávneným prístupom k nim a ich zneužitím nepovolanou osobou, zaisťujeme
bezpečnosť našich IT systémov. Ak je to potrebné využívame na ochranu Vašich údajov
šifrovanie. Opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme. Podrobnejšie
informácie o ochrane osobných údajov v našej organizácii nájdete na www.ymca.sk.
Ak máte ďalšie otázky ohľadne ochrany osobných údajov, prosíme kontaktujte nás na
e-mailovej adrese: info@hockeyministries.sk alebo na adrese: YMCA Slovakia,
IČO: 31 794 530, so sídlom: Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1747/29, 031 01 Liptovský
Mikuláš.

alebo informačných e-mailov.
Súhlasím ☐ Nesúhlasím ☐ (vyberte) s tým, aby strešná organizácia YMCA na
Slovensku používala e-mail účastníka podujatia / zákonného zástupcu účastníka
podujatia uvedený v tejto registrácii na zasielanie informácií o svojej činnosti
prostredníctvom newslettera alebo informačných e-mailov.

Dotknutá osoba / jej zákonný zástupca týmto čestne prehlasuje, že dáva organizácii a
strešnej organizácii YMCA na Slovensku svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby
spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas
vyššie uvedenej doby.
Dotknutá osoba / jej zákonný zástupca má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu
pred jeho odvolaním.

Dátum, miesto: _________________________________________________________
Obrazové a obrazovo-zvukové záznamy z podujatí
Účastník podujatia / zákonný zástupca účastníka podujatia berie na vedomie, že na
podujatí môže organizácia vyhotovovať obrazové a obrazovo-zvukové záznamy
(fotografie a video) za účelom:
•

preukazovania uskutočnenia podujatia donorovi

•

prezentácie aktivít organizácie a propagácie podujatí na jej webovej stránke
a na sociálnych sieťach.

Organizácia zároveň vyhlasuje, že tieto záznamy bude používať citlivo tak, aby nedošlo
k ujme na právach účastníkov podujatia.
Účastník podujatia / zákonný zástupca účastníka podujatia zároveň berie na vedomie,
že tieto záznamy môžu byť poskytnuté aj strešnej organizácii YMCA na Slovensku,
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuvente – Slovenskému inštitútu
mládeže za účelom propagácie práce s mládežou na webových stránkach a výročných
správach týchto inštitúcií, prípadne v tlači a v médiách.
V prípade, že si účastník podujatia / zákonný zástupca účastníka podujatia organizácie
neželá zverejňovanie záznamov, na ktorých je zachytená jeho podobizeň, alebo ich
odstránenie po zverejnení, je potrebné, aby kontaktoval organizáciu s touto
žiadosťou prostredníctvom emailu: info@hockeyministries.sk alebo telefonicky.

Súhlasím ☐ Nesúhlasím ☐ (vyberte) s tým, aby organizácia YMCA Slovakia
používala e-mail účastníka podujatia / zákonného zástupcu účastníka podujatia uvedený
v tejto registrácii na zasielanie informácií o svojej činnosti prostredníctvom newslettera

Meno a priezvisko účastníka podujatia: ______________________________________

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: _____________________________________

Podpis zákonného zástupcu:______________________________________________

