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INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
PRE TRETIE STRANY 

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR “) 
 

Účelom tejto informácie je vysvetliť, ako Občianske združenie ASOCIÁCIA 

SLOVENSKÝCH ODŤAHOVACÍCH SLUŽIEB, so sídlom: Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava - 
IČO: 42177316, DIČ: 2023001497, zapísaný v registri MV SR dňa 19.3.2010, č. spisu: VVS/1-
900/90-35271 (ďalej len ASO) spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva 
podľa GDPR.  
 
Zároveň by sme vám chceli priblížiť vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov. Našim 
cieľom je v čo najväčšej miere zabezpečiť ochranu súkromia, dôverných informácií 
a osobných údajov, ktoré nám boli zverené. V rámci tohto základného záväzku sme sa 
zaviazali zaistiť zodpovedajúcu ochranu a využívanie osobných údajov.  
Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy 
a kontaktných údajov právnickej osoby.  
 
Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, teda osobou, o ktorej sú spracúvané 
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.  

Právnym základom tejto spracovateľskej operácie je plnenie zákonnej povinnosti, 
ktoré občianskeho združeniu ASOS vyplývajú zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a 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).  

 
Prosím vezmite na vedomie, že možným následkom neposkytnutia osobných údajov je 
sťaženie alebo znemožnenie výkonu práv dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných 
údajov ako aj nemožnosť plnenia zmluvných povinností. 
Osobné údaje spracúvame za účelom evidencie členov, práv a povinností voči členskej 
základni združenia ASOS alebo tretej strany.  
Osobné údaje získavame vo väčšine prípadov na rôzne účely (napr. plnenie úloh v oblasti 
vyplývajúcich zo stanov a.i.)  
 
Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom uľahčenia výkonu práv dotknutej osoby v 
oblasti ochrany osobných údajov.  

http://www.asos.sk/


Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom vykonania kontrol, predmetom ktorých je 
interné hodnotenie rizík a zabezpečenie kvality a dodržiavanie profesionálnych štandardov 
pri poskytovaní služieb. 
 
Predmetom nášho spracúvania osobných údajov je prevažne bežná kategória osobných 
údajov (napr. meno, priezvisko, emailová adresa, pracovná pozícia, zamestnávateľ a iné 
osobné údaje, ktoré sa môžu vyskytnúť v účtovných alebo registratúrnych záznamoch).  
 
Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa 
osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, 
ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom 
uchovávania a likvidácie osobných údajov.   
Ak ste nám poskytli vaše údaje na základe súhlasu, budeme ich spracúvať len po dobu 
platnosti súhlasu, resp. len do jeho odvolania. 
Vaše osobné údaje vo všeobecnosti uchovávame po dobu stanovenú právnymi predpismi 
(najmä zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov) a našim registratúrnym plánom, či po dobu trvania nášho oprávneného záujmu.  
Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom 
rozsahu týmto kategóriám príjemcov:    

• našim zmluvným partnerom, a to napríklad:  asistenčné spoločnosti, ASA, KSP ...  

• poskytovateľom dát. úložísk; 

• právnym zástupcom; 

• št.orgánom a organizáciám 

• prevádzkovateľovi, poskytovateľovi evidenčného systému. 

• na administratívne účely v rámci občianskeho združenia ASOS;  

• iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia vašich 
osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich 
oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).  

• právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým 
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 
Bratislava 27, www.uoou.sk.   
 

Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie 
uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je povinná 
prevádzkovateľovi preukázať svoju totožnosť.   
 
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je občianske združenie ASOS.   

 

 

http://www.uoou.sk/

