
 

 

 

 

POSTUP PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Tento dokument opisuje spôsob a úč el spracovania osobných údajov: JEDEN RODIČ, n.o., Trieda SNP 

1700/68,  97401 Banská Bystrica, IČO: 52 365 808, prevádzkovateľ om (ď alej len ako „JEDEN RODIČ , 

n.o.“ alebo „prevádzkovateľ “), a tiež  poskytuje akékoľ vek ď alšie zákonom pož adované informácie, 

vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatň ovať . 

Nariadenie (EÚ) 2016/679  o ochrane osobných údajov (ď alej len ako „Nariadenie“) prestavuje právny 

predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľ nom pohybe takýchto údajov 

a chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzť ahu k právu na ochranu osobných 

údajov. 

Podľ a Č lánku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľ vek informácie týkajúce sa 

identifikovanej alebo identifikovateľ nej fyzickej osoby (ď alej len ako „dotknutá osoba“). 

 

„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, č i 

sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, 

zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, 

vyhľ adávanie, prehliadanie, využ ívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným 

spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia (Č lánok 4(2) 

Nariadenia). 

Podľ a Č lánku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť  tiež  poskytnuté príslušné informácie 

o spracovateľ ských č innostiach prevádzkovateľ a a o právach dotknutej osoby. 

 

1. NA AKOM ZÁKLADE MOŽ EME SPRACÚVAŤ  VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ? 

Spracúvanie je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď  je splnená najmenej jedna z týchto 

podmienok: 

● dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo 

viaceré konkrétne úč ely, 

● spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, 

alebo aby sa na základe ž iadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením 

zmluvy, 

● spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, 

● spracúvanie je nevyhnutné na úč ely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ  

alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď  nad takýmito záujmami prevaž ujú záujmy 

alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyž adujú ochranu osobných 

údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieť a, 

 

2. AKÝ JE ÚČ EL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, NA AKÚ 

DOBU MÁME ULOŽ ENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ? 

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a úč elov, ktoré sú 

stanovené prevádzkovateľ om. Tieto sú jednotlivo uvedené v INFORMÁCIÍ O ÚČELOCH 

SPRACÚVANIA. 

 

3. KTO SÚ PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ? 

Kategória príjemcov: orgány štátnej a verejnej správy, samosprávy, správca webovej stránky 

Spoloč nosti, audítor, advokát, sprostredkovatelia (úč tovnú agendu), spoloč nosti vykonávajúce 

správu a podporu informač ných technológii, poskytovatelia informač ných služ ieb v 

odôvodnených prípadoch súdy a orgány č inné v trestnom konaní. 

 

4. SÚBORY „COOKIES“ NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú použ ívanie webstránky napr. tým, ž e umož ň ujú 

rozpoznať  predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do už ívateľ ského prostredia, 

zapamätaním volby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo 

spôsobu jej využ ívania pre jej už ívateľ ské zlepšovanie. Naša webová stránka použ íva súbory 

cookies na úč ely ( meranie poč tu návštev, priemerného č asu stráveného na stránke, poč tu 

zobrazených stránok ). Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môž ete kedykoľ vek 

zabrániť  nastavením Vášho webového prehliadač a. Nastavenie Vášho prehliadač a je v zmysle § 

https://jedenrodic.sk/wp-content/uploads/2020/05/Záznam-o-spracovateľských-_Jeden-rodic.xlsx
https://jedenrodic.sk/wp-content/uploads/2020/05/Záznam-o-spracovateľských-_Jeden-rodic.xlsx
https://drive.google.com/a/tandemdigital.sk/file/d/1o6mOwNB6Fy1B4_SndZEyKq3Mr_3WxDQt/view?usp=sharing
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55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považ ované za Váš súhlas s použ ívaním cookies 

na našej stránke. 

5. ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Osobné údaje nebudú zverejnené. 

 

6. AUTOMATIZOVANE INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE  

Osobné údaje nebudú použ ívane na automatizovane individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

 

7. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EURÓPSKEJ ÚNII 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutoč ň uje. 

 

8. MLČ ANLIVOSŤ  

Dovoľ ujeme si vás uistiť , ž e naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať  vaše osobné 

údaje, sú povinní zachovávať  mlč anlivosť  o osobných údajoch. Táto mlč anlivosť  pritom trvá i po 

skonč ení záväzkových vzť ahov s nami.  

 

9. ZABEZPEČ ENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpeč í. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneuž itiu 

vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizač ného 

rázu. Veľ mi nám zálež í na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme 

ich zabezpeč enie, ale ich ochranu priebež ne zdokonaľ ujeme. Snaž íme sa použ ívať  také 

bezpeč nostné opatrenia, ktoré s ohľ adom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatoč né 

zabezpeč enie. Prijaté bezpeč nostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované. 

 

10. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 

Odvolať  súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, 

máte právo tento súhlas kedykoľ vek odvolať . Súhlas môž ete odvolať  elektronicky, na adrese 

zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie 

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť  spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás 

spracúvali. Bez ohľ adu na to mate právo kedykoľ vek namietať  proti spracovaniu osobných 

údajov. 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k 

dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje použ ívame. Vo väč šine prípadov 

Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ  nepož adujete iný 

spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií pož iadali elektronickými 

prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky mož né. 

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpeč ili presnosť , úplnosť  a 

aktuálnosť  informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, ž e údaje, ktorými disponujeme 

sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás pož iadať , aby sme tieto informácie 

upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás pož iadať  o vymazanie Vašich osobných údajov, 

napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už  viac nie sú potrebné na naplnenie 

pôvodného úč elu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť  z pohľ adu všetkých 

relevantných okolností. Napríklad, môž eme mať  urč ité právne a regulač né povinnosti, č o 

znamená, ž e nebudeme môcť  Vašej ž iadosti vyhovieť . 

Právo na obmedzenie spracúvania - za urč itých okolností ste oprávnený nás pož iadať , aby sme 

prestali použ ívať  Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď  si myslíte, ž e osobné údaje, 

ktoré o Vás máme, môž u byť  nepresné alebo keď  si myslíte, ž e už  Vaše osobné údaje 

nepotrebujeme využ ívať . 

Právo na prenosnosť  údajov - za urč itých okolností máte právo pož iadať  nás o prenos osobných 

údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľ a Vášho výberu. Právo na prenosnosť  sa 

však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe 

zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo namietať  - máte právo namietať  voč i spracúvaniu údajov, ktoré je založ ené na našich 
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legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedč ivý legitímny oprávnený 

dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ď alej spracúvať . 

Právo podať  návrh na zač atie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, ž e vaše 

osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môž ete podať  sť až nosť  na dozorný 

orgán, ktorým je úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky, hranič ná 12, 820 07 

Bratislava 27; tel. Č íslo: +421 /2/ 3231 3214; mail:statny.dozor@pdp.gov.sk, 

https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebne, aby 

spĺ ň al nálež itosti podľ a § 19 ods.1 zákona č .7181967 Zb. o správnom konaní (správny 

poplatok). 

11. INFORMOVANIE A UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY 

Za úč elom uplatň ovania svojich práv, môž ete kedykoľ vek kontaktovať  prevádzkovateľ a 

nasledovne: 

● Adresa: JEDEN RODIČ , n.o., Trieda SNP 1700/68,  97401 Banská Bystrica. 

● E-mail: info@jedenrodic.sk  

 

Na vašu ž iadosť  odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zlož itosti, alebo veľ kého poč tu 

ž iadostí sme oprávnení túto lehotu predĺ ž iť  o ď alších 60 dní. Pokiaľ  k tomu dôjde budeme Vás 

o tom, aj o dôvodoch informovať .  

V prípade opakovanej ž iadosti sme oprávnení úč tovať  si primeraný administratívny poplatok na 

pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služ by. 
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