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Zvolenský spevácky zbor, občianske združenie,  
 OCHRANA  OSOBNÝCH  ÚDAJOV- GDPR 

  

Informovanie žiadateľa (dotknutej osoby) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

 

 
1. Identifikačné údaje Prevádzkovateľa/Príjemcu:  

 

  Zvolenský spevácky zbor, občianske združenie  

  T.G. Masaryka č. 24, Zvolen, 960 01,  

  IČO:  37999346 

 

2. Kontakt na zodpovednú osobu : 

 

E-mail:  evongrejova@gmail.com 

Tel. č.:  +421 948 043 157 

 

Od 25. mája 2018 je v Slovenskej republike účinné Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady /EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známe ako GDPR a ktoré 

implementovala Slovenská republika do svojej legislatívy zákonom č. 18/2018 Z.z. 

Zákon o ochrane osobných údajov okrem iného upravuje práva osôb, ktorých osobné údaje 

podliehajú spracúvaniu, resp. ktorých sa osobné údaje týkajú. Nazývajú sa dotknutými 

osobami. Dotknutá osoba má právo sa na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa  

(Zvolenský spevácky zbor, občianske združenie , E-mail: evongrejova@gmail.com) domáhať 

informácií o svojich osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidácie, či 

opravy svojich osobných údajov prevádzkovateľom. 

 

3. Právny základ: 

 

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v zákone č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v Nariadení 

Európskeho parlamentu a Rady /EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Právny základ spracúvania osobných údajov  je pre  účely činnosti Zvolenského speváckeho 

zboru, občianske združenie je podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 13 zákona  č.18/2018 Z.z.. 

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny:     je 

 

5. Doba uchovávania osobných údajov:  v zmysle príslušných ustanovení zákona č.                             

                                                                     18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

Zvolenský spevácky zbor, občianske združenie ako prevádzkovateľ po splnení účelu 

spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných 

údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.  

https://www.tuzvo.sk/sites/default/files/ZZ_2018_18_20180525.pdf
https://www.tuzvo.sk/sites/default/files/ZZ_2018_18_20180525.pdf
https://www.tuzvo.sk/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf
https://www.tuzvo.sk/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf
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Zvolenský spevácky zbor, občianske združenie ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí 

primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade 

s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje 

spracovávajú.  

 

6. Práva poskytovateľa  (dotknutej osoby): 

 

Dotknutá osoba má právo požadovať od  Zvolenského speváckeho zboru, občianske 

združenie  ako prevádzkovateľa : 

 

  6.1.   Právo na prístup k osobným údajom 

  6.2.   Právo na opravu osobným údajom 

  6.3.   Právo namietať spracovanie osobných údajov 

  6.4.   Právo na výmaz osobných údajov 

  6.5.   Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

  6.6.   Oznamovacia povinnosť na výmaz alebo obmedzenie spracúvania   osobných    

           údajov 

  6.7.   Právo na prenosnosť osobných údajov 

  6.8.   Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas 

  6.9.   Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 

6.10. Právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním  

         podnetu na šetrenie alebo sťažnosti dozorného orgánu – na Slovensku Úradu na    

         ochranu osobných údajov. 

 

7. Povinnosti poskytovateľa  (dotknutej osoby): 

 

Povinnosti prevádzkovateľa pri spracovávaní osobných údajov sa budú realizovať v zmysle 

príslušných ustanovení zák. č. 18/2018 Z.z. 

 

8. Zodpovedná osoba 

 
Vyššie uvedené práva (okrem práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných 

údajov) možno e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u zodpovednej osoby, ktorá v 

organizácii vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Zodpovednej osobe 

takisto možno oznámiť únik osobných údajov, či iné závažné skutočnosti týkajúce sa 

spracúvania osobných údajov v Zvolenskom speváckom zbore, občianske združenie. 

 

 


