
Informácia o ochrane osobných údajov 

(na základe Nariadenia Európskeho parlemanetu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o och-
rane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

Kto spracúva vaše osobné údaje? 

Prevádzkovateľ: občianske združenie Skutočne zdravá škola o.z., Dvořákovo nábrežie 4A,  
811 02 Bratislava, IČO: 53002946, registracia: VVS/1-900/90-58927zo dňa 25.02.2020 v 
Bratislave 

Zodpovedná osoba: Anetta Vaculíková, info@skutocnezdravaskola.sk 

Aké vaše osobné údaje spracúvame? 

Základné identifikačné a kontaktné údaje – meno, priezvisko, e-mailová adresa,  

Prečo a na základe čoho spracúvame vaše osobné údaje?  

Osobné údaje spracujeme na účely komunikácie – zberu dát v rámci projektu V škole zdra-
vo v škole dobre, občianskeho združenia Skutočne zdravá škola o.z., na základe vášho sú-
hlasu udeleného v registračnom formulári koordinátora. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. 
Odvolanie súhlasu zašlite na adresu: info@skutocnezdravaskola.sk 

Doba uchovávania osobných údajov 

Osobné údaje uchovávame po dobu existencie projektu “V škole zdravo, v škole dobre”, 
ktorého realizátorom je Skutočne zdravá škola o.z., max. do 31/05/2021. Po uplynutí tejto 
lehoty budú vaše osobné údaje zlikvidované (odstránené zo systému).  

Aké sú vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov a ako ich môžete uplatňovať? 

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva: 

• Právo na prístup k osobným údajom: máte právo vedieť aké údaje o Vás spracú-
vame, kategórie osobných údajov, účel ich spracovania, dobu uchovávania osob-
ných údajov, identifikáciu príjemcov osobných údajov. 

• Právo na opravu osobných údajov: ak si myslíte, že vaše osobné údaje sú nepresné 
alebo neúplné, môžete požadovať, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili 
alebo doplnili. 

• Právo na výmaz osobných údajov: môžete požadovať výmaz vašich osobných úda-
jov v rozsahu povolenom zákonom. Jedná sa o nasledovné situácie: osobné údaje 
už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; osobné údaje 
sa spracúvajú nezákonne, využívate svoje právo namietať spracúvanie osobných 
údajov; dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti danej zákonom alebo medziná-
rodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.  

• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: môžete požiadať o obme-
dzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch - namietate 
správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť 
správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a žiadate 
obmedzenie ich použitia, vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania 
osobných údajov, ale vy ich požadujete na uplatnenie právneho nároku alebo na-
mietate spracúvanie osobných údajov do overenia, či naše oprávnené dôvody pre-
važujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi. 



• Právo namietať spracúvanie osobných údajov: môžete namietať proti spracovaniu 
vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou -ak ne-
preukážeme, že vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom ochrany našich opráv-
nených záujmov, ktoré prevažujú nad vašimi právami alebo oprávnenými záujma-
mi; spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilova-
nia; spracúvanie osobných údajov na vedecké účely, na účely historického výskumu 
alebo na štatistické účely.  

• Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov: ak sa osobné údaje spra-
cúvajú na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Od-
volanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali 
pred jeho odvolaním. 

• Právo na prenosnosť osobných údajov: v prípade, ak sa vaše osobné údaje spracú-
vajú na základe vášho súhlasu alebo za účelom plnenia zmluvy a spracúvanie osob-
ných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo získať 
osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli. Osobné údaje máte 
právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a 
máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.  

• Ak si si uplatňujete vyššie uvedené práva, kontaktujete zodpovednú osobu OZ Sku-
točne zdravá škola: 

V prípade, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame neoprávnene alebo v 
rozpore s právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osob-
ných údajov: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prí-
padné nedostatky odstránime.

mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk

