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Príloha č. 4  k Rozhodnutiu č. 2/2015 
 
 

Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov 
dotknutej osoby  v súlade s § 15, ods. 1  zákona  č. 122/2013 Z. z. 

 
     Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby do informačných systémov na základe osobitných zákonov, najmä 
však:  

� zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 

� Zákon č. 83/1990 Z. . o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 
     Názov informačného systémov (ďalej „IS“):  
IS Evidencia členov a členských preukazov APVV, IS Evidencia prihlášok APVV a IS Evidencia 
rozhodnutí o ukončení členstva: 

- Poloautomatizovaný spôsob spracovania osobných údajov: SW MS OFFICE, 
- Neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov: Prihlášky za člena a Rozhodnutia o ukončení 

členstva. 
     Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb (zamestnancov spoločnosti) je: Plnenie povinností 
prevádzkovateľa v súvisiacich s členským  pomerom v občianskom združení, ktorý obsahuje najmä osobné údaje 
súvisiace s vydaním preukazu člena a  evidenciou členov. 
Zoznam spracovávaných osobných údajov: 

� fotografia,  
� meno, priezvisko, titul, 
� dátum narodenia, 
� miesto narodenia, 
� adresa trvalého pobytu, 
� číslo preukazu člena, 
� číslo telefónu , 
� email adresa. 

     Osobné údaje sa poskytujú  tretím osobám, len v súlade s uvedenými osobitnými zákonmi, najmä však 
nasledujúcim orgánom a inštitúciám:   

� orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, 
� iný oprávnený subjekt na základe § 12 ods. 2 zákona. 

     Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 až 30 zákona  č. 122/ 2013 Z. z. 
V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať  jej osobné údaje  
preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného 
zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti 
poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi 
osobné údaje. Dotknuté osoby o spracúvaní svojich osobných údajov rozhodujú podpísaním resp. nepodpísaním 
súhlasu so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške za člena. 
     Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od združenia vyžadovať: 

� vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v 
informačnom systéme, 

� vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na 
spracúvanie, 

� vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
� opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom 

spracúvania, 
� likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania 

úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,  
� likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
� sprístupnenie evidencie príslušného informačného systému prevádzkovateľa, kde je podrobne uvedený 

účel spracovávania, právny základ a zoznam osobných údajov.  
 
     Dotknutá osoba podľa § 16 ods. 1 zákona, je povinná poskytnúť do príslušného informačného systému len 
pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny je povinná tieto nahlásiť neodkladne prevádzkovateľovi. V prípade 
poskytnutia nepravdivých údajov môže byť dotknutej osobe uložená pokuta Úradom na ochranu osobných 
údajov.                            
 


