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 Názov :   Občianske združenie MAS Sabinovsko 

Sídlo:    Námestie slobody 57,  083 01 Sabinov 

Kancelária:   Hollého 30,  083 01 Sabinov 

IČO:    42344417 

DIČ:    2024091014 

Kontakt:    0948 265 652 

Email:    kancelaria@massabinovsko.sk 

 

 

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

Vážení členovia Miestnej akčnej skupiny,  
 
politika ochrany osobných údajov určuje základné pravidlá spracúvania osobných údajov 
prevádzkovateľom Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.. Tieto pravidlá vychádzajú z 
ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona  č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov Vám oznamujeme,  že chránime Vaše osobné 

údaje s náležitou starostlivosťou a v zmysle platných zákonov. Prijímame vhodné technické 

a organizačné opatrenia tak, aby Vaše osobné údaje neboli zneužité.   

Vzhľadom k informačnej povinnosti vydávame toto vyhlásenie, ktorého cieľom je 

oboznámiť Vás o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj o Vašich právach a povinnostiach.  

Povinnosť riadiť sa týmto dokumentom majú všetky fyzické osoby, ktoré majú prístup k 
osobným údajom spracúvaným Prevádzkovateľom, teda: 
 

- Stáli a dočasní zamestnanci,  
- Zamestnanci pracujúci v rámci iných pracovno-právnych vzťahov s Prevádzkovateľom.  
- Pracovníci dodávateľov pracujúcich pre Prevádzkovateľa (sprostredkovatelia). 

 
Právny základ, teda čo nám umožňuje osobné údaje získavať: 

- Pracovnoprávne predpisy v platnom znení ako napríklad zákonník práce, zákon o 
daniach z príjmov, zákon o zdravotnom, sociálnom, dôchodkovom poistení a ďalšie,  

- Oprávnené záujmy prevádzkovateľa na vykonávanie  svojej činnosti,  
- Zákon o účtovníctve a postupoch účtovania, 
- Obchodný zákonník,  

- Metodické a legislatívne predpisy vzťahujúce sa na MAS. 
 

Na základe oprávneného záujmu spracúvame osobné údaje aj za účelom prezentácie a 

archivácie našej činnosti, ako napríklad fotografie, video a zvukové záznamy z aktivít 

združenia. Uvedené spracúvanie sa týka všetkých osôb, ktoré spolupracujú s naším  združením 

alebo podporujú našu činnosť. Údaje sa využívajú výlučne na vnútornú potrebu združenia a nie  

 

mailto:kancelaria@massabinovsko.sk


 

2 
 

 

sú poskytnuté ďalšiemu príjemcovi bez Vášho súhlasu. V prípade iných zákonných povinností 

sa osobné údaje poskytnú podľa platných zákonov. 

Príjemcom osobných údajov je napríklad: 
 

- Sociálna, zdravotná poisťovňa, daňový úrad a ďalšie inštitúcie, ktoré to vyžadujú 
z iných zákonov, 

- Kontrolné a riadiace orgány. 
 

Vaše osobné údaje sa neprenášajú a ani nemáme úmysel prenášať ich do tretej krajiny. Tretie 
krajiny sú všetky krajiny okrem krajín Európskej únie a štátov EHP. 
 
Doba uchovávania osobných údajov je určená podľa osobitných platných zákonov a zákona 
o archívoch a registratúrach. Riadime sa zásadou minimalizácie uchovávaných osobných 
údajov, teda uchovávame ich len po dobu určenú zo zákonov a na archivačné účely podľa 
platnej legislatívy.  
 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva: 
 

- Právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú,  
- Právo na opravu a právo na vymazanie Vašich osobných údajov, 
- Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, 
- Právo namietať spracúvanie osobných údajov,  
- Právo na prenosnosť Vašich osobných údajov,  
- Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, 
- Právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov, odkaz na 

stránku úradu nájdete tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/node/ , prípadne 
prostredníctvom súdu,  

- Právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou 
alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie 
zmluvy, a o tom, či ste povinní poskytnúť nám osobné údaje, ako aj o možných 
následkoch ich neposkytnutia.  

 
Združenie nevyužíva pre svoje potreby automatizované individuálne rozhodovanie ani 

profilovanie. Osobné údaje sa spracúvajú len za účelom na ktorý boli získané a nie je 
predpoklad, že sa budú ďalej spracúvať na iný účel ako na ten, na ktorý boli získané.  

Občianske združenie sa riadi aj platnou Internou smernicou v oblastí ochrany osobných 
údajov.  
 
 
Pokiaľ máte ďalšie otázky, pokojne sa s nami spojte prostredníctvom kontaktov v hlavičke 
oznámenia. 
                                                                                           
                                                                                         
          v. r.  Mgr. Dana Osifová 
        manažér MAS Sabinovsko 
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