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Informácia	o	spracovaní	osobných	údajov		
Občianske	združenie		
Detský	čin	roka	

	
Úvodné	informácie	
Občianske	združenie	Detský	čin	roka,	so	sídlom	Ševčenkova	21,	851	01		Bratislava,	IČO:	42	261	
732,	 (ďalej	 len	 „Občianske	 združenie“	 alebo	 „prevádzkovateľ“	 alebo	 „OZ	 Detský	 čin	 roka“)	
spracúva	 osobné	 údaje	 svojich	 zákazníkov/klientov/odberateľov	 a	dodávateľov	 občianskeho	
združenia	osobne	na	prevádzke	občianskeho	združenia	a	to	v	súlade	s		
Nariadením	 Európskeho	 parlamentu	 a	 Rady	 (EU)	 2016/679	 o	 ochrane	 fyzických	 osôb	
v	súvislosti	 so	 spracúvaním	 osobných	 údajov	 a	o	voľnom	 pohybe	 týchto	 údajov	 a	o	zrušení	
smernice	95/46/ES	(ďalej	len	„Nariadenie“	alebo	„GDPR“),	
a	za	stanovenými	účelmi,	ako	aj	spôsobmi	a	prostriedkami	spracovania,	ktoré	vždy	zodpovedajú	
konkrétnemu	právnemu	základu	v	zmysle	článku	6	Nariadenia.		
Táto	 informácia	obsahuje	 jednak	 transparentné	 informácie	 v	zmysle	ustanovenia	 článkov	13	a	
14	Nariadenia,	 ako	aj	poučenie	o	právach	zákazníkov/klientov/odberateľov	a	dodávateľov	ako	
dotknutých	osôb	v	zmysle	ustanovení	článkov	15	až	22	Nariadenia.	
Klientmi	občianskeho	združenia	sa	rozumejú	najmä	osoby,	ktoré	poskytnú	príbeh	Občianskemu	
združeniu	alebo	ktoré	 sa	 zúčastnia	hlasovania	o	skutkoch,	ktoré	budú	vyhlásené	za	Detský	čin	
roka.	
Príbehom	sa	rozumie	skutok,	ktorý	poskytne	dobrovoľne	klient	vo	forme	Listu	o	dobrom	skutku	
(ďalej	ako	“List”).	
Rozsah/kategórie	spracúvaných	osobných	údajov	
Osobne	poskytnuté	osobné	údaje	
Pri	 spracúvaní	 osobných	 údajov	 rešpektuje	 Občianske	 združenie	 zásadu	 minimalizácie	
spracúvaných	údajov	a	spracúva	iba	tie	osobné	údaje	svojich	zákazníkov/klientov/odberateľov	
a	dodávateľov,	 ktoré	 sú	 nevyhnutné	 za	 účelom	 plnenia	 povinností	 vyplývajúcich	 zo	 zaslaných	
objednávok,	príbehov	a	hlasovania,	 resp.	vyplývajúcich	zo	zmluvných,	predzmluvných	vzťahov	
alebo	dobrovoľnej	účasti	na	zaslaní	a	hlasovaní	o	skutkoch,	ktoré	budú	vyhlásené	za	Detský	čin	
roka	 t.	 j.	 za	 účelom	 dodania	 objednaných	 služieb,	 tovarov	 alebo	 uskutočneniu	 hlasovania	 o	
skutkoch,	ktoré	budú	vyhlásené	za	Detský	čin	roka.	Občianske	združenie	spracúva	osobné	údaje	
svojich	zákazníkov/klientov/odberateľov	a	dodávateľov	v	nasledovnom	rozsahu:		

- Meno	a	priezvisko	
- E-mail		
- Telefónne	číslo	
- Adresa	trvalého	pobytu,	príp.	fakturačná	a	dodacia	adresa	
- IP	adresa	klienta	

Žiadne	spracúvané	osobné	údaje	nepochádzajú	z	verejne	prístupných	zdrojov.	
Spracúvanie	Vašich	osobných	údajov	sa	vykonáva	prostredníctvom	procesov	a	opatrení,	ktoré	sú	
primerané	 na	 zaistenie	 bezpečnosti	 pokiaľ	 ide	 o	 integritu,	 dôvernosť	 a	 dostupnosť		
v	súlade	s	ustanoveniami	príslušného	zákona	o	ochrane	osobných	údajov.	Spracúvanie	prebieha	
prostredníctvom	 elektronických	 a	 IT	 nástrojov	 a	 bude	 obmedzené	 na	 údaje	 nevyhnutne	
potrebné	 na	 účely	 stanovené	 nižšie.	 Na	 tieto	 účely	 budú	 Vaše	 Osobné	 údaje	 zhromažďované,	
zaznamenávané,	 organizované,	 uchovávané,	 spracúvané,	 oznamované	 a	 šírené,	 aj	
prostredníctvom	webstránky	 OZ	Detský	 čin	 roka,	 v	rámci	 tlačovej	 správy	 OZ	Detský	 čin	 roka,	
facebookovej	stránky	OZ	Detský	čin	roka	a	na	portáli	ĽudiaĽudom.sk	v	rámci	online	hlasovania.	
Účel	spracúvania	osobných	údajov		



 

 
Občianske združenie Detský čin roka  
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava, info@detskycin.sk, www.detskycin.sk  
IČO: 42261732, Banka: Všeobecná úverová banka, a. s., číslo účtu: 3014488856/0200 

Osobné	 údaje,	 ktoré	 ste	 nám	 poskytli	 pri	 objednávke	 služieb	 alebo	 diela,	 prípadne	 iným	
spôsobom	 pri	 uzatvorení	 právneho	 vzťahu	 s	 Občianskym	 združením	 alebo	 v	priebehu	 jeho	
trvania	 alebo	 za	 účelom	 zaslania	 príbehu	 Občianskemu	 združeniu	 a	účasti	 na	 hlasovaní	 o	
skutkoch,	ktoré	budú	vyhlásené	za	Detský	čin	roka,	sú	spracúvané	za	účelom	plnenia	povinností	
vyplývajúcich	zo	zaslaných	objednávok,	resp.	vyplývajúcich	zo	zmluvných	alebo	predzmluvných	
vzťahov,	t.	j.	za	účelom	dodania	objednaných	služieb	a	diela	a	za	účelom	vykonania	hlasovania	o	
skutkoch,	ktoré	budú	vyhlásené	za	Detský	čin	roka.	
OZ	 Detský	 čin	 roka	 spracúva	 Vaše	 osobné	 údaje	 za	 účelom	 prijatia	 Listov,	 zverejnenia	 Listov	
a	zabezpečenia	 hlasovania	 verejnosti	 o	jednotlivých	 Listoch		
a	za	účelom	súladu	so	všetkými	súvisiacimi	povinnosťami	vyplývajúcimi	z	platného	zákona.	
Tento	účel,	berúc	do	úvahy	špecifický	predmet	činnosti	OZ	Detský	čin	roka,		môže	naznačovať,	že	
OZ	Detský	čin	roka	bude	používať	Vaše	Osobné	údaje	v	kontexte	nasledovných	činností:	

a) propagácia	Vašich	Listov	obsahujúci	príbeh;	

b) zverejnenie	 Vašich	 Listov	 obsahujúcich	 príbeh	 a	zabezpečenie	 hlasovania	 verejnosti	
o	Vašom	Liste	obsahujúcom	príbeh;	

c) činnosti	 týkajúce	 sa	 vzťahov	 s	 verejnosťou	 na	 propagáciu	 Vašich	 Listov	 a	 činnosti	 OZ	
Detský	čin	roka;	

súlad	so	zákonnými	povinnosťami,	vrátane	povinností	týkajúcich	sa	daní	a	účtovníctva,	hygieny,	
zdravia	 a	 bezpečnosti	 na	 pracovisku,	 manažmentu	 činnosti	 OZ	 Detský	 čin	 roka,	 správy	
účtovníctva		
a	pokladne,	finančných	služieb,	poistných	služieb	a	s	nariadeniami	a	pokynmi	zo	strany	úradov,	
ktoré	sú	k	tomu	na	základe	platného	zákona	oprávnené	a/alebo	príslušných	dozorných	orgánov	
a	orgánov	kontroly	a	auditu.	
Právny	základ	spracúvania	osobných	údajov	
1/	 Uzavretie	 a	 plnenie	 zmluvy,	 predzmluvné	 vzťahy,	 dobrovoľné	 zaslanie	 príbehu	 a	
dobrovoľná	účasť	na	hlasovaní	
Poskytnutie	 Vašich	 osobných	 údajov	 vo	 vyššie	 uvedenom	 rozsahu	 je	 nevyhnutné	 za	 účelom	
uzatvorenia	 akejkoľvek	 zmluvy	 týkajúcej	 sa	 dodávky	 tovarov	 alebo	 služieb,	 ktoré	 si	
u	Občianskeho	 združenia	 objednáte,	 ako	 aj	 za	 účelom	 dodania	 objednaných	 tovarov	 alebo	
služieb	 a	hlavne	 za	 účelom	 spracovania	 zaslaných	 príbehov	 a	 uskutočnenie	 hlasovania	 o	
skutkoch,	ktoré	budú	vyhlásené	za	Detský	čin	roka.	
Spracúvanie	Osobných	údajov	Klientov	na	účely	spracovania	Listov	a	uskutočnenia	hlasovania	o	
skutkoch,	ktoré	budú	vyhlásené	za	Detský	 čin	 roka	 sa	opiera	o	 činnosť	OZ	Detský	 čin	 roka	na	
ktoré	 bolo	 občianske	 združenie	 založené	 a	 prijatie,	 spracovanie,	 zabezpečenie	 hlasovania	 o	
prijatých	 Listoch	 obsahujúcich	 príbeh	 a	 zverejnenie	 Vami	 dobrovoľne	 zaslaných	 Listov	
obsahujúcich	 príbeh	 a	 zároveň	 splniť	 všetky	 súvisiace	 povinnosti	 podľa	 platného	 zákona	 a,	
predovšetkým	 spracúvať	 Vaše	 osobné	 údaje,	 ktoré	 odhaľujú	 Váš	 rasový	 alebo	 etnický	 pôvod	
a/alebo	Vaše	údaje	týkajúce	sa	zdravia,	v	rozsahu,	ktorý	je	potrebný	na	plnenie	vyššie	uvedených	
cieľov,	sa	opiera	výlučne	o	Váš	výslovný	a	špecifický	súhlas	alebo,	v	niektorých	prípadoch,	aby	
boli	splnené	špecifické	právne	povinnosti.	
2/	 Zákonná	povinnosť	
Po	 realizácii	 dodávky	 tovarov	 alebo	 služieb,	 vykonania	 spracovania	 zaslaných	 príbehov	 a	
uskutočnenie	hlasovania	o	skutkoch,	ktoré	budú	vyhlásené	za	Detský	čin	roka	ďalej	spracúvame	
osobné	 údaje	 zákazníkov/klientov/odberateľov	 a	dodávateľov	 z	dôvodu	 plnenia	 povinností	
uchovávať	 určité	 údaje	 v	dobe	 stanovenej	 právnymi	 predpismi.	 Ak	 teda	 právny	 predpis	
stanovuje	 dobu,	 počas	 ktorej	 musí	 Občianske	 združenie	 uchovávať	 osobné	 údaje	
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zákazníkov/klientov/odberateľov	 a	dodávateľov,	 budú	 tieto	údaje	 spracúvané	 a	uchovávané	 aj	
po	 splnení	 všetkých	 povinností	 vyplývajúcich	 zo	 zmluvy	 (napr.	 u	 daňových	 dokladov	 je	 touto	
dobou	doba	najmenej	10	rokov).	
Príjemcovia	osobných	údajov	
V	prípade	doručovania	 služby	 alebo	 tovaru	 vo	 fyzickej	 alebo	papierovej	 forme	môžu	byť	Vaše	
osobné	 údaje	 v	nevyhnutnom	 rozsahu	 (t.	 j.	 meno,	 priezvisko,	 dodacia	 adresa)	 poskytnuté	
kuriérskej	 službe	 alebo	 spoločnosti	 Slovenská	 pošta,	 a.s..	 Bez	 poskytnutia	 osobných	 údajov	
kuriérskej	 službe	 alebo	 spoločnosti	 Slovenská	 pošta,	 a.s.	 by	 nebolo	 možné	 doručenie	
objednaného	tovaru	na	zákazníkom	zvolenú	adresu.	
Vaše	 osobné	 údaje	 môžu	 byť	 v	nevyhnutnom	 rozsahu	 (t.	 j.	 meno,	 priezvisko,	 adresa	 pobytu)	
poskytnuté	 kuriérskej	 službe	 alebo	 spoločnosti	 Slovenská	 pošta,	 a.s.	 v	prípade	 nutnosti	
uskutočnenia	 písomného,	 resp.	 v	papierovej	 forme	 uskutočneného	 styku	 so	
zákazníkom/klientom/odberateľom	a	dodávateľom	Občianskeho	združenia.	
Vaše	 Osobné	 údaje	 budú	 spracúvať	 subjekty,	 ktoré	 OZ	 Detský	 čin	 roka	 oprávni	 na	 príslušné	
spracúvanie	a	ktoré	patria	k	jej	oddeleniam,	ktoré	sú	príležitostne	zapojené	do	plnenia	činnosti	
OZ	 Detský	 čin	 roka		
a	 je	možné	 ich	 oznámiť	 všetkým	 subjektom,	pre	 ktoré	 je	 takéto	 oznámenie	potrebné,	 funkčné		
a	účelné	na	plnenie	činnosti	OZ	Detský	čin	roka		a	tieto	subjekty	ich	môžu	spracúvať,	presnejšie:	

a) zdravotným	alebo	sociálnym	poisťovniam;	

b) poskytovateľom	služieb	a	spolupracujúcim	s	OZ	Detský	čin	roka;	

c) poradcom,	spolupracovníkom	a	odborníkom	OZ	Detský	čin	roka;	

d) poistným	spoločnostiam	OZ	Detský	čin	roka;	

e) dozorným	orgánom	a	iným	justičným	a	nejustičným	verejným	orgánom;	

f) školským	zariadeniam;	

verejnosti	v	rámci	verejného	hlasovania	prostredníctvom	jednotlivých	médií.	
Občianske	 združenie	 môže	 byť	 ďalej	 povinné	 poskytnúť	 osobné	 údaje	 účtovnej	 spoločnosti	
občianskeho	 združenia,	 audítorovi,	 daňovému	 poradcovi	 alebo	 advokátovi,	 ak	 tak	 ustanovuje	
právny	predpis	alebo	zmluva,	prístup	k	osobným	údajom	tak	môžu	mať	v	nevyhnutnom	rozsahu	
i	tieto	osoby.	
Doba	uchovávania	osobných	údajov		
Doba	 uchovávania,	 resp.	 spracúvania	 osobných	 údajov	 zákazníkov/klientov/odberateľov	
a	dodávateľov	je	nasledujúca:		
•	 uchovávanie	 po	 dobu	 trvania	 zmluvného	 vzťahu,	 resp.	 po	 dobu	 splnenia	 všetkých	
povinností	vyplývajúcich	zo	zmluvného	vzťahu;	
•	 uchovávanie	po	dobu	trvania	prijímania	príbehov	a	vyhodnocovania,	resp.	posudzovania	
príbehov	od	klientov	a	hlasovania	o	skutkoch,	ktoré	budú	vyhlásené	za	Detský	čin	roka,	resp.	po	
dobu	splnenia	všetkých	povinností	vyplývajúcich	zo	zmluvného	vzťahu;	
•	 uchovávanie	 po	 dobu	 stanovenú	 právnymi	 predpismi,	 predovšetkým	 daňovými	
a	účtovnými	predpismi.	
Práva	zákazníkov/klientov/odberateľov	a	dodávateľov	ako	dotknutých	osôb	
	

• požadovať	prístup	k	spracúvaným	osobným	údajom;	
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• požadovať	opravu	nesprávnych	alebo	neaktuálnych	údajov	alebo	doplnenie	chýbajúcich	
údajov;	

• požadovať	vymazanie	spracúvaných	osobných	údajov	v	prípadoch	stanovených	právnymi	
predpismi,	 napr.	 v	 prípade,	 ak	 osobné	 údaje	 už	 nie	 sú	 potrebné	 na	 účely,	 na	 ktoré	 sa	
získali	alebo	spracúvali;	

• požadovať	obmedzenie	spracúvania	v	prípadoch	stanovených	právnymi	predpismi,	napr.	
ak	 dotknutá	 osoba	 napadne	 správnosť	 	 osobných	 údajov	 alebo	 spracúvanie	 je		
protizákonné	 	 a	 	 dotknutá	 osoba	 namieta	 proti	 	 vymazaniu	 osobných	 údajov	 	 a	 	 žiada		
namiesto		toho	obmedzenie	ich	použitia;	

• požadovať	 od	 občianske	 združenie	 prenos	 spracúvaných	 osobných	 údajov	 k	 inému	
prevádzkovateľovi,	

• podať	sťažnosť	dozornému	orgánu,	najmä	v	členskom	štáte	Európskej	únie	v	ktorom	má	
trvalý	pobyt,	miesto	výkonu	práce	alebo	v	mieste,	v	ktorom	podľa	nej	prišlo	k	porušeniu	
povinností	pri	spracúvaní	osobných	údajov.	 	Na	území	Slovenskej	republiky	plní	funkciu	
dozorného	orgánu	Úrad	na	ochranu	osobných	údajov.	

	
Ďalšie	informácie	
Osobné	údaje	poskytnuté	zákazníkom/klientom/odberateľom	a	dodávateľom	sú	spracúvané	na	
iných	 právnych	 základoch	 ako	 je	 súhlas	 s	ich	 spracovaním	 s	výnimkou	 osobných	 údajov	
poskytnutých	klientami	za	účelom	zaslania	príbehu	a	za	účelom	účasti	na	hlasovaní	o	skutkoch,	
ktoré	budú	vyhlásené	za	Detský	čin	roka.			
Údaje,	 ktoré	 zákazník,	 odberateľ	 a	dodávateľ	 poskytuje,	 sú	 vyžadované	 za	 účelom	 plnenia	
zmluvných	alebo	zákonných	povinností,	a	preto	súhlas	zákazníka	na	ich	spracovanie	nevyžaduje.	
V	prípade	neposkytnutia	údajov	by	totiž	Občianskemu	združeniu	bolo	znemožnené	plniť	si	svoje	
povinnosti	vyplývajúce	z	objednávky	zákazníka/odberateľa	a	dodávateľa.	
Údaje,	ktoré	klient	poskytuje,	sú	vyžadované	za	účelom	vykonania	riadneho	a	transparentného	
spracovania	 a	vyhodnotenia	 príbehu	 a	za	 účelom	 vykonania	 riadneho	 a	transparentného	
hlasovania	o	skutkoch,	ktoré	budú	vyhlásené	za	Detský	čin	roka.	
Prenos	Vašich	Osobných	údajov	do	krajín,	ktoré	sú	mimo	Európskej	únie	bude	realizovaný	len	v	
prípade,	ak	je	to	potrebné	na	výkon	činností	OZ	Detský	čin	roka	a	bude	výlučne	vo	Váš	prospech	
alebo	na	implementáciu	predzmluvných	opatrení	vykonaných	na	Vašu	žiadosť	alebo	ak	je	prenos	
potrebný	 na	 určenie,	 výkon	 alebo	 obhajobu	 práv	 pred	 justičnými	 orgánmi	 alebo	 na	 ochranu	
Vašich	životne	dôležitých	záujmov,	ak	ste	fyzicky	alebo	právne	nespôsobilý	udeliť	súhlas	alebo	
ak	ste	výslovne	udelili	svoj	súhlas	s	prenosom.	
V	 prípade	 prípadných	 ďalších	 prenosov	 Vašich	 Osobných	 údajov	 bude	 OZ	 Detský	 čin	 roka	
realizovať	takéto	prenosy	len:	

a) voči	 Tretím	 krajinám,	 jednému	 alebo	 viacerým	 špecifickým	 sektorom	 v	 rámci	 Tretej	
krajiny	 (ako	 v	 prípade	 štítu	 na	 ochranu	 osobných	 údajov	 medzi	 EÚ	 a	 USA)		
alebo	 medzinárodným	 organizáciám,	 u	 ktorých	 Európska	 komisia	 považuje	 úroveň	
ochrany	osobných	údajov	za	primeranú;	alebo	

b) ak	 príjemca	 údajov	 získal	 primerané	 osvedčenie	 alebo	 dodržal	 špecifický	 etický	 kódex,	
ktorý	zabezpečuje,	že	spracúvanie	osobných	údajov	sa	vykonáva	so	zabezpečením,	ktoré	
je	primerané	a	rovnocenné	so	zabezpečením,	ktoré	poskytuje	právo	EÚ;	alebo	
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c) ak	 OZ	 Detský	 čin	 roka	 implementovala	 primerané	 zabezpečenie,	 aby	 chránila	 Vaše	
Osobné	 údaje,	 uzatváraním	 zmlúv	 vrátane	 takzvaných	 Vzorových	 ustanovení,	 ako	 ich	
pripravila	Európska	komisia	alebo	pripravil	národný	Úrad	na	ochranu	osobných	údajov	a	
schválila	Európska	komisia.	

Ďalšie	 informácie	o	zábezpekách,	ktoré	prijala	Spoločnosť	pre	takéto	prenosy	a	kópia	takýchto	
zábezpek	sú	dostupné	v	našej	kancelárii	alebo	zaslaním	emailu	na	info@detskycin.sk.		
Kontaktné	údaje	
Kontaktné	údaje	občianske	združenie:	
OZ	Detský	čin	roka		
Ševčenkova	21		
851	01	Bratislava	
	
Osobou	kompetentnou	v	oblasti	ochrany	osobných	údajov	v	Občianskom	združení,	je		
Saša	Petrovická-Broadhurst,		
tel.:0033671704580.	
	Email:sasa.petrovicka@detskycin.sk 


