Zásad ochrany osobných údajov
Tento dokument obsahuje informácie pre subjekty údajov ohľadom spracovania ich
osobných údajov v organizácii, a to v rámci požiadaviek, ktoré sú na organizáciu, ako
prevádzkovateľ osobných údajov.
Kto spracováva Vaše údaje?
Asociácia mediátorov Slovenska (ďalej ako AMS)
IČO: 31817611, so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice
kontaktný e-mail: konferencia2020@amssk.eu
(ako "my" alebo "prevádzkovateľ" alebo "organizácia")
Aké osobné údaje a v akom rozsahu budeme spracovávať?
Aby sme vo vzťahu k Vám mohli plniť naše povinnosti, potrebujeme k tomu poznať
nasledujúce všeobecné osobné údaje:
• meno a priezvisko,
• adresu trvalého pobytu,
• v akej oblasti pôsobíte a v ktorom meste,
• Vaše telefónne číslo a e-mail,
• vzdelanie
Na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, využívame k tomu, aby ste sa mohli stať členom
občianskeho združenia AMS - tým, že sa stanete členom de facto pristupujete k
zakladateľskému právnemu konaniu, teda zmluve a aby sme mohli vzájomne plniť práva a
povinnosti, je potrebné dané osobné údaje spracovávať. V prípade, že sa zúčastňujete nami
zorganizovaného podujatia, potom využívame vaše osobné údaje tiež k tomu, aby ste sa mohli
takejto akcie riadne zúčastniť.
Aký je právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov?
Pre účely opísané v predchádzajúcom odseku spracovávame Vaše osobné údaje podľa
ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Právnym základom spracovanie Vašich všeobecných
osobných údajov je teda zmluva.
Akonáhle dôjde k zániku Vášho členstva (alebo bude zmluva splnená), musíme Vaše osobné
údaje archivovať po dobu, ktorú predvídajú príslušné právne predpisy. Tu je právnym
dôvodom spracúvania všeobecných osobných údajov dodržanie právneho záväzku, čo
stanovuje čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Ako dlho budeme údaje uchovávať?
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po celú dobu, pokiaľ budete členom AMS. Po skončení
zmluvného vzťahu budeme Vaše osobné údaje uchovávať tak dlho, aby sme splnili nevyhnutnú
archivačnú povinnosť podľa právnych predpisov, ktoré archiváciu predpokladajú.
Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Máte právo na:
a) prístup k osobným údajom - na základe Vašej žiadosti Vám musíme oznámiť, či spracúvame,
alebo nespracúvame Vaše osobné údaje. V prípade, že ich spracovávame, potom máte právo
na to, aby sme Vám oznámili:
Ø za akým účelom Vaše údaje spracovávame,
Ø v akom rozsahu sú tieto údaje spracovávané,
Ø ako dlho budú uchovávané,
Ø komu budú sprístupnené,
Ø či môžete podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov.
b) presnosť - ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nesprávne (nepresné) osobné údaje,
potom máte právo na ich opravu. V prípade, že takúto nepresnosť vo svojich osobných
údajoch zistíte, dajte nám to na vedomie na e-mailovej adrese: konferencia2020@amssk.eu a
my bez zbytočného odkladu vykonáme nápravu.
c) výmaz - Vaše osobné údaje vymažeme ak:
Ø ich už nepotrebujeme, alebo
Ø odpadnú všetky právne dôvody takéhoto spracovania, alebo
Ø vznesiete námietky proti spracúvaniu a nie sú dané prevažujúco oprávnené dôvody pre
pokračovanie v spracúvaní, alebo
Ø nám takúto povinnosť ukladá právny predpis.
d) namietať - máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe
nášho oprávneného záujmu.
e) na obmedzenie spracúvania - Vaše osobné údaje budeme uchovávať v režime
obmedzeného spracúvania, a to po dobu, kým nevyriešime nezrovnalosti ohľadom
spracúvania Vašich osobných údajov.
Pre uplatnenie Vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailovej konferencia2020@amssk.eu.
Komu ďalej odovzdávame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tomuto okruhu osôb: poskytovatelia právnych,
daňových a účtovných služieb, poskytovatelia technických riešení (najmä prevádzkovatelia
cloudových služieb a webhostingu.
Vaše osobné údaje sa môžu odosielať aj orgánom verejnej správy a súdom, to však iba za
predpokladu, že tak ustanovuje osobitný právny predpis, alebo k tomu dáte výslovný súhlas.
Našim sprostredkovateľom sú Vaše osobné údaje odovzdávané vždy iba na základe
sprostredkovateľskej zmluvy a v súlade s minimálnym požadovaným štandardom ochrany
osobných údajov, ktoré GDPR požaduje.
Kam sa môžete obrátiť ak máte dojem, že Vaše osobné údaje nie sú spracovávané v súlade
s právnymi predpismi?
Ak sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje spracovávané v rozpore s príslušnými právnymi
predpismi, povedzte nám prosím túto skutočnosť na e-mailovej adrese:
konferencia2020@amssk.eu a všetko spoločne vyriešime.

Ak by sme sa na niečom predsa len nezhodli, môžete podať sťažnosť Úradu pre ochranu
osobných údajov. Podrobnosti nájdete tu - https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
Čo by ste ešte mali vedieť?
V rámci činností spracúvania osobných údajov, ktoré pri našej činnosti vykonávame,
nedochádza k automatickému rozhodovanie ani na profilovanie.
Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované žiadnym subjektom usadeným mimo územia
Európskej únie.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od: 01.09.2020

