Potvrdenie o spracúvaní osobných údajov
Dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa §19 ods. 1 a 2 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
V zmysle §§19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článku 13 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 vydáva Zverinec o.z. potvrdenie o spracúvaní osobných údajov
dotknutej osobe.

Organizácia:Zverinec, o.z., Záhradná 24, Slovenský Grob, IČO 50843028, ozzverinec@gmail.com
Účely spracovania osobných údajov:
Evidencia rezervácií na opateru a starostlivosť o psov, uchovanie rezervačných údajov po nevyhnutnú dobu
Kategórie dotknutých osobných údajov:
- Meno, priezvisko, titul
- telefónne číslo, e-mail
Príjemcovia alebo kategória príjemcov:
- Členovia občianskeho združenia Zverinec
- Dotknuté osobné údaje nebudú zverejňované žiadnym tretím osobám
Doba uchovávania osobných údajov:
Záznamy občianskeho združenia o rezerváciách

5 rokov

Práva dotknutej osoby:
- Dotknutá osoba má právo na to, aby Zverinec o.z. bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba
právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
- Dotknutá osoba má právo na to, aby Zverinec o.z. bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v §23 ods. 2
zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v §23 ods. 4 zákona 18/2018.
- Dotknutá osoba má právo, aby Zverinec o.z. obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady
podľa §24 ods. 1 zákona 18/2018.
- Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej
konkrétnej situácie vykonávaného podľa §13 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane profilovania založeného
na týchto ustanoveniach. Zverinec o.z. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže
nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo
záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody uplatnenia právneho nároku.
- Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona 18/2018 na Úrad na
ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 18/2018.

V Slovenskom Grobe, 21.5.2018

Bc. Marianna Janíčková
Predseda Zverinec o.z.

