Podmienky spracúvania osobných údajov
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Organizácia „Cesta fantázie/ Fantao“ o.z., so sídlom Špania Dolina 31, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 424 489 56 zapísaná v registri občianskych združení s potvrdenou činnosťou vedenom pri
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len “Fantao” alebo “Prevádzkovateľ”), spracúva osobné
údaje uvedené v tejto registrácii v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a
v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, pričom ich získava priamo od vás ako dotknutých osôb.
Osobnými údajmi sa podľa príslušných ustanovení nariadenia a zákona rozumejú akékoľvek údaje
týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného
identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online
identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú
identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú
identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Dotknutou osobou v zmysle nariadenia a zákona, t. j. fyzickou osobou, ktorej osobné údaje sa
spracovávajú je každý používateľ produktov organizácie Fantao.
Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia a zákona je organizácia Fantao, ktorá vymedzila účel
a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva ich vo vlastnom mene.

ČO JE PRÁVNYM ZÁKLADOM A ÚČELOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Aktívnym potvrdením súhlasu s týmito podmienkami (zakliknutím príslušného políčka) a následným
odoslaním registrácie či inak označenej požiadavky na dodanie alebo sprístupnenie konkrétneho
produktu:
a) slobodne udelí Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely uvedené
v týchto
podmienkach
v súlade
s nariadením
a zákonom,
b)
potvrdí,
že
vyplnené
osobné
údaje
sú
správne
a aktuálne,
c) súčasne potvrdí, že v prípade, ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, bol jej zákonným
zástupcom (napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním osobných údajov.
Účelom spracúvania osobných údajov je krátkodobá (v čase pred začatím a počas trvania kurzu, tábora
alebo inej relevantnej krátkodobej aktivity Fantao) evidencia kontaktných údajov zákonného zástupcu
dieťaťa a dieťaťa prihláseného na kurz Abakus – myslenie hrou alebo na letný tábor alebo na iné
podujatie organizované Fantao za účelom:
-

Vystavenia faktúry za poskytnuté služby v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email.
Evidencie kontaktu na zákonného zástupcu dieťaťa v rozsahu meno a telefón.
Užívateľského konta na webovom sídle organizácie (vrátane jej subdomén), vďaka ktorému
získate prístup k exkluzívnemu obsahu metodiky Abakus – myslenie hrou v rozsahu krstné
meno dieťaťa a prvé písmeno jeho priezviska.

Účelom úzko spojeným s používaním produktov sa rozumie zasielanie krátkych emailových správ
o novinkách či iných dôležitých alebo užitočných informáciách vzťahujúcich sa na účasť na aktivitách
o.z. Fantao, ktoré Prevádzkovateľ bude môcť zasielať na poskytnutú a zaregistrovanú emailovú adresu.
Spracúvanie osobných údajov môže byť nevyhnutné taktiež na účel oprávneného záujmu
Prevádzkovateľa:

a) mimosúdne i súdne uplatňovanie, preukazovanie a vymáhanie právnych nárokov Prevádzkovateľa,
b) ochranu pred trestnou činnosťou, oznamovanie a preukazovanie trestnej činnosti a poskytovanie
súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri odhaľovaní trestnej činnosti a jej páchateľov,
c) ochranu pred zneužitím produktov Prevádzkovateľa a zaistenie bezpečnosti webovej lokality
a informačnej
infraštruktúry
Prevádzkovateľa,
d) na účel iného oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s nariadením
a zákonom.
Odoslaním vyššie uvedených osobných údajov beriete na vedomie, že v prípade, ak vy ako dotknutá
osoba zašlete Prevádzkovateľovi fotografické alebo iné dokumenty alebo súbory a vyslovene
neuvediete, že ide o dokumenty dôverného charakteru, môže Prevádzkovateľ spracúvať dané
dokumenty pre účely vyhodnotenia úspešnosti letných táborov a kurzu Abakus – myslenie hrou. a na
propagáciu činnosti Fantao (marketingové účely). Zaslaním dokumentov alebo súborov zároveň
prehlasujte, že neporušujete práva tretích strán, najmä v súvislosti s ochranou osobných údajov
a autorským zákonom.
AKO DLHO SA OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAJÚ?
Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje
identifikáciu rodiča a dieťaťa najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa
spracúvajú (napr. dokým to vyžaduje zabezpečenie riadneho poskytovanie produktov Fantao, či
splnenie povinnosti vyplývajúcej Prevádzkovateľovi zo všeobecného záväzného právneho predpisu,
alebo dosiahnutie niektorého z oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a pod.). Následne
Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie)
predmetných osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY VZŤAHUJÚCE SA K SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Odoslaním svojich osobných údajov prehlasujete, že ste si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30
zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb, a to
najmä práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, o práve na opravu
osobných údajov, o práve na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve
namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov. Taktiež ste si
vedomý práva kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracúvaním osobných údajov a práva podať návrh
na začatie konania na Úrad pre ochranu osobných údajov.
Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na základe
žiadosti zaslanej priamo Prevádzkovateľovi alebo zodpovednej osobe ustanovenej Prevádzkovateľom,
a to poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa, pričom obálku označte heslom „Neotvárať“ alebo emailom
na fantaozdruzenie@gmail.com.
V prípade požiadavky na akékoľvek úpravy osobných údajov dotknutej osoby, berie táto na vedomie,
že pred vybavením žiadosti musí Prevádzkovateľ v prvom rade spoľahlivo overiť jej totožnosť, aby
nemohlo dôjsť k ich zneužitiu. Z toho dôvodu môže Prevádzkovateľ požiadať o poskytnutie dodatočných
informácií či dokladov potrebných na verifikovanie identity dotknutej osoby, ak má oprávnené
pochybnosti o identite žiadateľa. Ak ani postupom podľa predchádzajúcej vety nebude Prevádzkovateľ
schopný preukázateľne verifikovať identitu dotknutej osoby, bude o tom žiadateľa zodpovedajúcim
spôsobom informovať a odmietne konať na základe takejto neoverenej žiadosti.

ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE
Tieto podmienky spracovania osobných údajov sa týkajú klientov o.z. Fantao a nadobúdajú platnosť a
účinnosť 17.8.2018.

