
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 

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že osobné údaje sú predmetom 
cezhraničného prenosu do USA. Poskytovateľ služby Mailchimp je spoločnosť The Rocket 
Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, ktorá 
pristúpila k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (v oblasti spracúvania osobných údajov tzv. 
bezpečný štít).Viac informácií o tom ako spoločnosť MailChimp chráni Vaše súkromie sa 
dozviete https://mailchimp.com/legal.

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

Osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy spracúvame za účelom zasielania newslettra.

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 oso-
by).Súhlas poskytujete zaškrtnutím políčka „Súhlasím s poskytnutím osobných údajov 



v súlade so zásadami ochrany osobných údajov pre zasielanie newslettera, 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. 




