
Informácie podľa článku 13. 

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 

z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)   

  

1. Identifikačné údaje  

1)    Prevádzkovateľom  osobných údajov je : 

Názov zboru: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku Prešov 

Sídlo: Svätoplukova 11, 080 01 Prešov 

IČO: 31947042 
 
 

Predsednícky zbor: 

 

Mgr. Martin Chalupka, Predseda zboru 

 

       (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

2. Zoznam účelov spracúvania osobných údajov a právny základ 

1) Organizovanie detského tábora 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

§13 ods. 1. pism. f zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

3. Doba uchovávania osobných údajov 

Doba uchovávania osobných údajov je jeden rok.   

 

4. Poučenie o právach dotknutej osoby 

1)     Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti, ktorá bude zaslaná elektronicky 

na emailovú adresu podpora m.chalupka@patmos.sk : 

a) vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej 

spracúvané, 

b) požadovať opravu svojich osobných údajov, 

c) požadovať výmaz svojich osobných údajov, 

d) žiadať o obmedzenie spracúvania  svojich osobných údajov, 

e) namietať spracúvanie osobných údajov,  



f) požiadať o prenos osobných údajov, 

1) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže 

podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných 

údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.  

2) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže 

uplatniť zákonný zástupca.  

3) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka 

osoba. 

 

5. Spracovávanie osobných údajov 

Spracovávanie osobných údajov je nevyhnuté, z dôvodu, aby bolo možné s Vami uzatvoriť 

zmluvu na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. 

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a v prípade ak neposkytnete 

svoje osobné údaje nebude možné s Vami uzatvoriť zmluvu. 

 

6. Mlčanlivosť  

1) Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho 

mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. 

 

7. Prenos osobných údajov 

1) Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny ani  

medzinárodnej organizácii. 

 

8. Zverejnenie osobných údajov 

1) Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje. 

 

9. Poskytovanie osobných údajov 

              Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretím osobám. 

 

10. Automatizované rozhodovanie a profilovanie 

V rámci spracovávania Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému 

rozhodovaniu a profilovaniu na základe osobných údajov.     


