Zásady ochrany osobných údajov v súlade s GDPR
Plavecké jasličky žabka
Vážený rodičia, návštevníci našej stránky,
aby sme vedeli spracovať Vašu prihlášku na kurz plávania alebo prihlásenie do Žabkolandie, alebo si
chcete objednať Darčekový poukaz potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich
spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu Vám poskytneme všetky informácie ako vaše
osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Základné informácie
CORPORATE EVENTS, s.r.o. , Oddiel: Sro Vložka číslo: 19010/S
Terézie Vansovej 446/8
Banská Bystrica 974 01
IČO: 45 875 138
Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ § 73 ods. 3 zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,
tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími
právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

Aké osobné údaje spracúvame?
Aby sme Vám mohli zaslať darčekovú poukážku, zapísali Vás na kurz plávania alebo do Žabkolandie,
spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email, tel.kontakt v prípade prihlášky
na kurz plávania aj vek Vášho dieťaťa. Našou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v
nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

Prečo spracúvame osobné údaje?
Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli poskytovať naše služby
a aby sme vedeli plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti.

Na aké účely spracúvame osobné údaje?
•
•

Na účel poskytnutia služby – v našom prípade plaveckého kurzu- ktorý nám vyplýva z Právneho
základu GDPR Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Účtovné a daňové účely (účtovná agenda) - Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm.
c) GDPR, - Z predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracúvať
osobné údaje nachádzajúce sa napr. v účtovných dokladoch, záznamoch alebo podkladoch.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere na právnom základe a vždy pri zachovaní
mlčanlivosti príjemcu údajov. Vaše osobné údaje môžeme sprístupňovať iným osobám ako našim
oprávneným zamestnancom len v prípade, ak nám to dovoľuje zmluva s Vami alebo ak nám taká
povinnosť vyplýva z právnych predpisov. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností
patria medzi príjemcov Vašich osobných údajov: naši oprávnení zamestnanci a náš sprostredkovateľ
nášho účtovníctva.
Bez Vášho písomného súhlasu Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje
spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov
nevyplýva, doba uchovávania Vašich osobných údajov sa určuje vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom.
Ak máte záujem dozvedieť sa, či o Vás aktuálne spracúvame Vaše osobné údaje na konkrétne účely,
obráťte sa na nás so žiadosťou o potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje.

Ako získavame osobné údaje o Vás?
Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov
dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Osobné údaje nám môžete poskytnúť
rôznymi spôsobmi napr.: komunikáciou s nami, emailom alebo osobne na prevádzke. Akékoľvek náhodne
získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený
účel spracúvania osobných údajov.

Aké máte práva ako dotknutá osoba?
GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. To však automaticky
neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom
prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré
nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme
vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.
Ako dotknutá osoba máte:
•

Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame.
Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať
prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to
technicky uskutočniteľné

•

Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame
nesprávne alebo neúplne osobné údaje

•

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR

•

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR

•

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na
právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy.

Okrem toho máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory,
otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.
Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov,
máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Tento súhlas pýtame len v prípade ak ste sa prihlásili
na fotenie. Jedná sa len o fotografie zhotovené na našcih plaveckých kurzoch alebo nami
organizovaných aktivitách (Žabkolandia).

Ako narábame s fotografiami?
Vaše fotografie používame na našu propagáciu ako ilustračné fotografie na našej webstránke
https://plavecke-jaslicky.sk alebo našej Facebook stránke prípadne letákoch alebo plagátoch. Toto robíme
len ak nám na to dáte písomný súhlas, na ktorý slúži samostatný dokument. Bez Vášho písomného
súhlasu Vaše fotografie nikde nepoužijeme, nebudeme ukladať a ani ich neposkytneme tretím stranám.

Sociálne siete
Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych
médií, cez ktoré spolu tiež komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné
otázky týkajúce sa správy našich a vašich profilov. Na Facebooku máme iba typické administrátorské
oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientské profily. Predpokladáme, že
používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvané poskytovateľmi
platforiem sociálnych sietí (ako Facebook) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich
osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní
poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.
V prípade zverejnených fotografií na našej Facebook stránke sú fotografie uložené na serveroch tretej
strany ktorá je zaviazaná dodržiavať GDPR.

Ako chránime Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje povinne chránime primeraným spôsobom a preto ochrane venujeme veľkú pozornosť.
Zaviedli sme všeobecne akceptované technické a organizačné pravidlá za účelom zachovania bezpečnosti
spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením
alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V situáciách, ak sa prenášajú osobné údaje
elektronicky, používame šifrovacie technológie. Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených
zariadeniach alebo serveroch prevádzkovateľov našej webovej lokalite umiestnenej v Slovenskej
republike. V prípade použitia analytických nástrojov (napr. GoogleAnalytics) tretích strán, sú dáta
uložené na serveroch tretích strán.

