
INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV



Informácia o spracovaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov  (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov:       
Sídlo:           
IČO:              
Zapísaná v registri:  
Kontaktné údaje: 

Karpatská nadácia (ďalej len „Nadácia“)
Letná 27, 040 01 Košice  
3199 5420 
Ministerstvo vnútra SR, reg. č. 203/Na-96/82
+421 55 622 11 52
dataprotection@karpatskanadacia.sk

V našej činnosti spracúvame nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 
Vám poskytujeme informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov: 

Meno a priezvisko    
Bydlisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt 
Telefónne číslo    
Číslo dokladu totožnosti   

Dátum narodenia, rodné číslo 
Štátna príslušnosť
E-mailová adresa
Číslo bankového účtu 

Osobitné kategórie osobných údajov:

údaje o zdravotnom stave 

Vaše osobné údaje spracúvame za nasledovnými účelmi:

Spracúvame osobné údaje darcov a prispievateľov, žiadateľov o granty, adresátov príspevkov 
poskytovaných Nadáciou, v prípade právnických osôb ich štatutárov alebo zamestnancov, 
za verejnoprospešným účelom podpory sociálneho, ekonomického rozvoja a ochrany duchovných 
a kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv a ochranu životného prostredia. 

Spracúvame osobné údaje našich štatutárov, členov orgánov vrátane poradných orgánov, 
zamestnancov, spolupracovníkov, obchodných a reklamných partnerov, dobrovoľníkov, hodnotiteľov, 
členov ad hoc komisií a iných osôb za účelom zabezpečenia všetkých činností súvisiacich 
s verejnoprospešným účelom Nadácie. 
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Právny základ spracovania osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatváranie a plnenie zmlúv. Poskytnutie osobných 
údajov dotknutou osobou je podmienkou, bez splnenia ktorej nie je možné platne uzatvoriť 
a následne plniť zmluvu. 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našich zákonných povinností, napríklad 
podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov, podľa právnych predpisov v oblastí daní, poplatkov, pracovného práva, sociálneho 
zabezpečenia a iných. 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely ochrany našich oprávnených záujmov, najmä 
na uplatnenie prípadných právnych nárokov. 

Právnym základom pre spracovanie osobitných kategórií osobných údajov je článok 9 ods. 2 písm. 
d) GDPR, t.j. spracúvanie vykonáva v rámci oprávnenej činnosti nadácia a toto spracúvanie sa týka 
iba jej členov alebo tých fyzických osôb, ktoré sú s nimi vzhľadom na ich ciele v pravidelnom styku, 
osobné údaje slúžia výlučne pre ich vnútornú potrebu a nebudú poskytnuté príjemcovi 
bez písomného alebo inak hodnoverne preukázateľného súhlasu dotknutej osoby.

Ak nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na základe žiadneho z vyššie uvedených právnych 
základov, môžeme ich spracúvať len na základe Vášho písomného súhlasu. S Vašim súhlasom 
spracúvame osobné údaje aj na účely marketingu, propagácie činnosti Nadácie a jej projektov. 

Osobné údaje uchovávame počas celého obdobia trvania zmluvného vzťahu a najmenej 5 rokov 
po jeho ukončení, pokiaľ z príslušných právnych predpisov nevyplýva povinnosť uchovávať údaje 
po dlhší čas. Po uplynutí tejto doby sú osobné údaje vymazávané. 

Okruh príjemcov osobných údajov: 

Vaše osobné údaje môžu byť v súvislosti so zabezpečením činnosti Nadácie poskytnuté tretím 
osobám, napríklad externým hodnotiteľom a spolupracovníkom, externej účtovnej spoločnosti,  
audítorskej spoločnosti, ako aj príslušným orgánom verejnej správy pri plnení zákonných povinností.

Pri spracovaní osobných údajov neuplatňujeme medzinárodný prenos osobných údajov do zahraničia, 
automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.
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Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:

Požadovať prístup k Vašim osobným údajom a vydanie potvrdenia o tom, či spracúvame Vaše osobné 
údaje. 

Požadovať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje alebo doplnili neúplné osobné údaje, 
a v prípade, ak sme takéto osobné údaje medzitým poskytli iným príjemcom, aby sme ich informovali 
o tejto oprave alebo doplnení. 

V prípade, ak namietate správnosť Vašich osobných údajov alebo zákonnosť ich spracúvania, máte 
právo požadovať, aby sme obmedzili ich spracúvanie až do odstránenia prekážok. 

V prípade, ak osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas 
kedykoľvek odvolať, a to spravidla v takej istej forme, v akej ste nám ho udelili.

Máte právo požadovať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, najmä v prípade, ak ste odvolali súhlas 
s ich spracovaním. Osobné údaje nebudú vymazané v prípade, ak ich po odvolaní Vášho súhlasu 
musíme ďalej spracúvať na základe iného právneho dôvodu, najmä ak ich potrebujeme za účelom 
plnenia našich zákonných povinností voči príslušným orgánom.

Právo na informáciu o tom, že Vaše osobné údaje budú ďalej spracúvané na iný účel než ten,
na ktorý boli pôvodne získané. 

Namietať spracúvanie osobných údajov na účely marketingu a / alebo na účely ochrany našich 
oprávnených záujmov, namietať profilovanie a automatizované rozhodovanie, ak sa uplatňuje.

Získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 
čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi.

Obrátiť sa na nás s Vašimi podnetmi a sťažnosťami týkajúcimi sa spracúvania a ochrany Vašich 
osobných údajov a na poskytnutie informácie o tom, ako bol Váš podnet vybavený a aké opatrenia 
sme na základe neho prijali. 

Podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov. 
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