
 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Informácie poskytované v zmysle čl. 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 (GDPR), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) pre účely získavania osobných údajov  

od dotknutej osoby: 

 

KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? (Prevádzkovateľ (resp. príjemca) a zodpovedná 

osoba) 

Komunita Emanuel a Bratstvo Ježišovo (ďalej ako „Komunita“) 

so sídlom Kochanovská 223/67, 078 01 Sečovce, Slovenská republika 

IČO: 340 745 11 

DIČ: 2021265356 

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Čopík, 0915 317 127, martin.copik@emanuel.sk 

Údaje nie sú a nebudú poskytované tretej osobe ani prenášané do zahraničia. 

 

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? (Účel spracúvania osobných údajov) 

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, vek, vierovyznanie, e-mailová adresa, 

telefón, spracúvame za účelom vedenia databázy záujemcov o účasť na aktivitách 

Komunity. Prípadné fotografie a videá použijeme na propagačné účely na online a/alebo 

offline komunikačných kanáloch. 

 

AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? (Doba uchovania osobných 

údajov) 

 Osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie do odvolania súhlasu so spracúvaním 

osobných údajov. 

 

NA AKOM ZÁKLADE MÔŽEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? (Právny základ 

spracúvania) 



 

 

 Osobné údaje spracúvame výlučne na základe Vášho súhlasu (súhlasu dotknutej 

osoby). Súhlas poskytujete zaškrtnutím políčka „Súhlasím s poskytnutím osobných údajov 

v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú na tomto odkaze.“. 

 

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

- právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia) 

- právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia) 

- právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 Nariadenia) 

- právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia) 

- právo na prenos osobných údajov (čl. 20 Nariadenia) 

- právo vzniesť námietku spracovania osobných údajov (čl. 21 Nariadenia) 

- právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 Nariadenia), 

a to e-mailom na adresu martin.copik@emanuel.sk. 

 Všetky práva možno uplatniť na adrese martin.copik@emanuel.sk. Sťažnosť 

môžete podať dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, na ktorom konanie je upravené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

AKO SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ? 

Osobné údaje sú spracúvané online, v papierovej podobe aj elektronicky v počítači. 

Vaše osobné údaje sú zabezpečené štandardným spôsobom – mechanicky a elektronicky 

tak, aby sa k nim nedostala neoprávnená osoba. Detailnejšie informácie o zabezpečení 

môžete získať na adrese: martin.copik@emanuel.sk. 

 

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ? 

 V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: 

martin.copik@emanuel.sk. 


