Ochrana osobných údajov
1. Študent (resp. rodič) (ďalej len objednávateľ)podaním alebo vyplnením a potvrdením prihlášky na
webovej stránke www.babulka.sk dobrovoľne poskytuje organizátorovi osobné údaje uvedené v
prihláške a v čestnom prehlásení o zdravotnom stave a udeľuje súhlas v súlade so zákonom č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len
„Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.
2. Organizátor bude o objednávateľovi spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko dieťaťa,
meno a priezvisko zákonného zástupcu, ulica, mesto, PSČ, kontaktný telefón, e-mail, meno
a priezvisko ďalšej kontaktnej osoby, informácie o zdravotnom stave účastníka (ďalej len ako „osobné
údaje“) tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného styku organizátora a objednávateľa,
v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného
Zmluvou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so Zmluvou.
Osobné údaje bude organizátor spracúvať tiež na účely kontaktovania objednávateľa v súvislosti s
predzmluvnými ako aj zmluvnými vzťahmi s organizátorom. Organizátor bude uchovávať osobné
údaje po dĺžku 10 rokov podľa zákona č.431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
pričom archivácia čestného prehlásenia bude trvať 3 mesiace.
3. Organizátor sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a
tieto považuje za dôverné.
4. Objednávateľ berie na vedomie, že jej/jeho osobné údaje môže organizátor poskytnúť
nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú
sprostredkovateľskej pri uzatvorení Zmluvy, partnerom organizátora a to v takom prípade, ak je to
potrebné na zabezpečenie plnenia Zmluvy, subjektom, ktoré sú osobami/ subjektmi priamo alebo
nepriamo majetkovo alebo personálne prepojenými s organizátorom, osobám ktorým organizátor
postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči objednávateľovi zo Zmluvy, osobám ktoré
poskytujú organizátorovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom,
subjektom spracúvajúcim účtovníctvo organizátorovi, exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom
verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti
organizátora)a bankám. Iným príjemcom je organizátor osobné údaje objednávateľa oprávnený
sprístupniť len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.
5. V prípade ak organizátor poverí spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle zákona o
ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – sprostredkovateľa, je
povinný o tejto skutočnosti informovať objednávateľa , ak tak skôr neurobí samotný sprostredkovateľ
a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. Organizátor vyhlasuje,
že pri výbere sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu
spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných údajov.
6. Objednávateľ má právo na prístup, opravu a vymazanie svojich osobných údajov, ako aj namietať
ich neoprávnené použitie zo strany organizátora. Organizátor vykoná výmaz osobných údajov
objednávateľa na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť
dotknutej osoby ako dôvodnú. Objednávateľ má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
kedykoľvek odvolať prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného organizátorovi.
7. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich
spracúvanie potrebné: a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b. na splnenie
povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej
moci zverenej prevádzkovateľovi, c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, d. na
účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické
účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov.

