Podmienky ochrany súkromia
Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci VILLA BETULA KLUB so sídlom: Brnice 166, 032 23 Liptovská SIelnica
(ďalej len „VBK“ alebo „my“). Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime:
▪

všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”); 1

▪

vzhľadom na naše postavenie a špecifické úlohy, ktoré vykonávame sa na niektoré účely spracúvania osobných údajov vzťahuje aj tretia časť zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), pričom niektoré účely spracúvania sa riadia aj druhou
časťou Zákona o ochrane osobných údajov;

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na pavlina.matulaniova@gmail.com alebo poštou na adresu nášho sídla. Vašim kontaktným
bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb je
príslušná zodpovedná osoba pôsobiaca v uvedených organizačných zložkách.
VBR vystupuje vo vzťahu k nižšie uvedeným účelom ako prevádzkovateľ.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?
Účel

Právny základ

Súvisiace predpisy

Personalistika
a mzdy

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 Zákonník práce; Zákon o odmeňovaní; Zákon o náhrade príjmu; Zákon o dani z
ods. 1 písm. c) GDPR)
príjmov; Zákon o zdravotnom poistení; Zákon o sociálnom poistení; Zákon o
službách zamestnanosti; Zákon o sociálnom fonde

Zmluvy

Plnenie činností s dotknutou osobou Obchodný zákonník; Občiansky zákonník; Zákon o slobodnom prístupe
(čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
k informáciám; Zákon o cenách; Zákon o sociálnom fonde; Zákon o nájme;
Zákon o združovaní občanov

1 Viď:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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Súdne spory

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 Občiansky súdny poriadok; Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový
písm. f) GDPR): preukazovanie, poriadok a Správny súdny poriadok
uplatňovanie a obhajovanie
právnych nárokov

Účtovné doklady

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov;
ods. 1 písm. c) GDPR)

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?
Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez
preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.
Pri zabezpečovaní bežnej administratívnej agendy VBK (napr. účely personalistiky a mzdy, vymáhanie pohľadávok, súdne spory a pod) poskytujeme osobné
údaje v nevyhnutnej miere aj poskytovateľom služieb ako napr.:
▪

Mzdové a účtovné spoločnosti;

▪

Poradenské spoločnosti;

▪

Iné orgány verejnej moci oprávnené na základe zákona.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje sú spracúvané iba v rámci možností, ktoré nám osobitná právna úprava dovoľuje. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré VB
spracúva bezpečným spôsobom zlikvidujeme bezodkladne po:
-

uplynutí úložných lehôt stanovených

-

zánikom potreby uchovávať Vaše osobné údaje.

V prípade záujmu o informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov
uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?
„Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas
odvolať.“
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„Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak je spracúvania založené na právnom základe
oprávneného záujmu alebo verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR ako aj proti spracúvaniu osobných údajov na účely
priameho marketingu vrátane profilovania.“
GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ustanovujú všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená,
že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky. Vašou žiadosťou
týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek. Výkon Vašich práv podľa GDPR je
viazaný iba na účely spracúvania osobných údajov na právnych základov podľa GDPR. Výkon Vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov je
viazaný iba na účely spracúvania osobných údajov na právnych základov podľa Zákona o ochrane osobných údajov.
Ako dotknutá osoba máte vo všeobecnosti najmä:
▪

Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR alebo § 61 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Toto
právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje a právo získať prístup k týmto údajom. Právo získať kópiu osobných
údajov, ktoré o Vás spracúvame máte iba pri spracúvaní osobných údajov podľa GDPR. Právo na prístup si nemožno uplatniť, ak ide o osobné údaje,
ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu alebo súdneho spisu v rámci trestného konania.

▪

Na základe § 63 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov môže VBK úplne alebo čiastočne obmedziť právo na prístup k osobným údajom, ak:
-

by mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo súdneho postupu alebo šetrenia;

-

je to potrebné na ochranu práv iných osôb.

▪

Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR a § 62 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, ak o Vás spracúvame
nesprávne alebo neúplne osobné údaje.

▪

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR § 62 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov, ak je na to splnený
niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku prípadne paragrafe.

▪

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1
písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b).

VBK je povinný písomne informovať dotknutú osobu o zamietnutí práva na opravu, práva na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a o
dôvodoch zamietnutia.
Takisto máte právo kedykoľvek podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (podľa § 100).Viac informácií
je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk, 02/3231 3220.

Automatizované individuálne rozhodovanie
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Podľa našich najlepších vedomostí nedochádza v našich podmienkach k rozhodovaniu, ktoré je založené na výlučne na automatizovanom spracúvaní,
vrátane profilovania, a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali v zmysle čl. 22 GDPR.

Externé webstránky
Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (linky) na iné webstránky. Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, na ktoré odkazujeme. Tieto
podmienky ochrany súkromia sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach.

Ako chránime Vaše osobné údaje?
Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. VBK implementoval
všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou,
zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb.

Zmena podmienok ochrany súkromia
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov
poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek
rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto
webstránke.

Záverečné ustanovenia
VBK vytvoril tieto podmienky ochrany súkromia z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré dodržiava pri
ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb. VB pravidelne tieto podmienky ochrany súkromia reviduje a aktualizuje, pričom platí vždy aktuálna
verzia Podmienok ochrany súkromia. Aktuálne verzia je vždy zverejnená na webovej stránke http://www.villabetula.sk
Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.08.2018.
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