Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické a
organizačné opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s
NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane
osobných údajov“) vyplývajú práva na ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25. mája 2018.

Prevádzkovateľ osobných údajov je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných
údajov; prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je:

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Batizovce
Adresa: Štúrova 53, 059 35 Batizovce
Telefónne číslo +421 52 788 64 93
E-mail: batizovce@ecav.sk
IČO: 31 999 174
DIČ: 2021510843
Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslav Maťo
Kontaktné údaje: +421 52 788 64 93

Zásady spracúvania osobných údajov
Zákonnosť spracúvania







Prevádzkovateľ spracúva osobné údaju v súlade s čl. 6 všeobecného nariadenia o ochrane
údajov a § 13 zákona o ochrane osobných údajov iba na základe aspoň jedného z týchto
právnych základov:
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo
viaceré konkrétne účely;
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením
zmluvy;
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;





spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo
inej fyzickej osoby;
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ
alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy
alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov,
najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Prevádzkovateľ sa riadi v súlade s čl. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 6 až 12 zákona o
ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov týmito zásadami:











zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť: osobné údaje spracúva len zákonným spôsobom,
spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe,
obmedzenie účelu: osobnú údaje sú získavané na konkrétne určené výslovne uvedené a
legitímne účely, ďalšie spracovanie sa môže diať len na účely archivácie vo verejnom záujme,
na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89
ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
minimalizácia údajov: osobné údaje sa získavajú len primerane, relevantne a obmedzene na
rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú
správnosť: prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby zabezpečil že z pohľadu účelu nesprávne
spracúvané údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia (aktualizujú)
minimalizácia uchovávania: prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá
umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na
ktoré sa osobné údaje spracúvajú
integrita a dôvernosť: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom ktorý zaručuje
primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo
nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to
prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení
zodpovednosť: prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie zásad spracúvania osobných
údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie
preukázať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Podmienky spracúvania pri poskytnutí súhlasu dotknutej osoby
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ takýto
súhlas archivuje počas doby uchovávania údajov.
Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento
súhlas je odlíšený od iných skutočností a je vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej
forme.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej
týkajú. Prevádzkovateľ ale výslovne upozorňuje, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať mailom na
gdpr@ecavbatizovce.sk v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov
bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho
odvolaním.

Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informácie týkajúce sa jej osobných údajov,
a to účelu spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórie príjemcov
(ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté), doby uchovávania osobných údajov, práva
požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takému spracúvaniu, práva
podať sťažnosť dozorovému orgánu, poskytnutie informácie o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania vrátane práva na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré
je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky,
ktoré sa je týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
Údaje sa poskytujú bezplatne elektronicky pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob;
prevádzkovateľ môže účtovať za ďalšie kópie primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym
nákladom.

Právo na opravu a vymazanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo
na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutie doplnkového
vyhlásenia,
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:







osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
dotknutá osoba odvolá súhlas na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva (právny základ
podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane
údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo čl. 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., a ak
neexistuje iný právny dôvod na spracúvanie),
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1, ods. 2 všeobecného nariadenia
o ochrane údajov,
osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo
členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,



osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8
ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.).

Právu na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania ak:





napadne správnosť osobných údajov,
spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a
žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
namietal voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia a to až do overenia, či oprávnené
dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ma právo
preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa
poskytli tieto osobné údaje bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a)
alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo čl. 16
ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. alebo zmluvne podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného
nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.), a spracúvanie sa vykonáva
automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému
prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky
na práva a slobody iných.

Prenos osobných údajov do tretích krajín :
Cirkevný zbor nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať
spracúvanie, ak sú osobné údaje spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) všeobecného
nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo f) zákona č. 18/2018 Z. z.) vrátane namietania
profilovania (spracúvanie vo verejnom záujme, na účely oprávnených záujmov).

Dotknutá osoba má právo, ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, dotknutá
osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na
účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym
marketingom.
Dotknutá osoba môže tiež uplatňovať svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov
automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
Dotknutá osoba môže podať podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov, ak má za to, že došlo k spracúvaním údajov k porušeniu jej práv na:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
tel.: +421 /2/ 3231 32220
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej
osobe v prípade, ak porušenia ochrany osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému riziku
pre práva a slobody fyzických osôb.
V oznámení uvedie jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov
a opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opatrenia prijaté alebo
navrhované prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov a kontaktné
údaje.

Zásady ochrany osobných údajov pri poštovom styku

V prípade, že nášmu Cirkevnému zboru posielate poštu a uvádzate v nej Vaše osobné údaje, týmto
Vám poskytujeme informácie podľa § 19 Zákona o ochrane osobných údajov (18/2018 Z.z.):

Účel spracovania osobných údajov:
Spracovanie došlej pošty.

Právny základ spracovania:
Udelenie konkludentného súhlasu (dotknutá osoba súhlasila s odoslaním pošty) a oprávnené záujmy
prevádzkovateľa.

Existencia oprávnených záujmov:
Podľa § 13 ods. 1, písmeno f) - evidencia došlej pošty.

Možný príjemca osobných údajov:
Slovenská pošta,a.s.

Doba uchovávania osobných údajov:
10 rokov po prijatí zásielky (z dôvodu archivovania došlej pošty podľa registratúrneho poriadku
Cirkevného zboru).

Zásady ochrany osobných údajov pri návšteve Služieb Božích

V Evanjelickom kostole v môže prebiehať počas Služieb Božích zaznamenávanie (kázne, piesní,
vystúpení) zvukovými záznamovými prostriedkami
Osobný údaj: Zákon neupravuje konkrétny konečný zoznam údajov, ktoré sú považované za osobné
údaje. Poskytuje tzv. demonštratívny výpočet charakteristík určujúcich fyzickú osobu. Uvedená
definícia osobných údajov nevyžaduje, aby išlo o konkrétnu identitu fyzickej osoby, ale postačuje, aby
za splnenia daných podmienok bola osoba identifikovateľná.
Z vecnej stránky sa pojem osobných údajov vzťahuje na také údaje, ktoré sa týkajú identifikovanej
alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, t. j. určenej alebo určiteľnej, či už priamo alebo nepriamo.
Z pohľadu ochrany osobných údajov sa „určiteľnosťou fyzickej osoby“ rozumie taký stav, keď na
základe jedného alebo viacerých dostupných údajov o danej osobe túto možno identifikovať.
Identifikácia sa realizuje prostredníctvom konkrétnych charakteristických znakov, t. j.
„identifikátorov“, ktoré možno priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe (napr.: meno, priezvisko,
tetovanie, zdravotné postihnutie, dátum narodenia, adresa a iné).
Miera, do akej sú určité identifikátory dostačujúce pre dosiahnutie identifikácie konkrétnej fyzickej
osoby závisí od komplexného posúdenia dostupných údajov v ich vzájomnej súvislosti a konkrétnej
situácie. V závislosti od kvality, kvantity a druhu údajov sa v určitom momente konvertuje určiteľnosť
do určenia konkrétnej fyzickej osoby.
Fyzickú osobu považujeme za určenú, keď na základe dostupných údajov je jednoznačne
identifikovaná a odlíšená od ostatných osôb v danom informačnom systéme, v ktorom sa osobné
údaje spracúvajú. Na určenie toho, či je fyzická osoba identifikovateľná, sa majú vziať do úvahy všetky
prostriedky, pri ktorých existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich prevádzkovateľ alebo akákoľvek
iná osoba využije, napríklad osobitným výberom, na priamu alebo nepriamu identifikáciu fyzickej
osoby.
Osobnými údajmi môžu byť v konkrétnej situácii napríklad: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého
pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o zdravotnom stave, konkrétne tetovanie, lokalizačný
údaj, online identifikátor a pod. Z pohľadu definície osobného údaja, ktorá je veľmi široká, nie je
možné jednoznačne určiť rozdiel medzi fyzickou osobou - nepodnikateľom a fyzickou osobou –
podnikateľom, a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že fyzickú osobu je možné identifikovať
nepriamo, najmä na základe jej charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej ekonomickú identitu.
Na základe uvedeného, samotný názov fyzickej osoby – podnikateľa ešte sám o sebe nie je osobným
údajom. Ak k takémuto údaju priradíme ďalšie údaje, na základe ktorých je už možné identifikovať
fyzickú osobu, napríklad rodné číslo alebo pobyt, pôjde o spracúvanie osobných údajov. Príklady:
Meno a Priezvisko sami osebe nie sú osobný údaj. Ak k nim pridáme mesto, to ešte stále nie je
osobný údaj, ak už pridáme ulicu a číslo domu, ide o osobné údaje. Kamerový záznam zo Služieb
Božích zachytávajúci tvár – v takom prípade nejde o OÚ – ak však zaznie meno a priezvisko osoby
práve nahrávanej, pôjde o OÚ.
To platí aj pre fotografie z rôznych výletov, dobrovoľníckych akcií atď.
Multimédiá

Všetky nahrané súbory sú verejne dostupné.

Komentáre
Osobné údaje nie sú vytvárane iba pri interakcii používateľov s vašou webovou stránkou. S osobnými
údajmi sa pracuje aj pri iných procesoch ako odoslanie kontaktného formulára, komentovanie,
uloženie cookies, analýzy stránky a vkladanie obsahu tretích strán.

Zhromažďované sú iba údaje od registrovaných používateľov, ktoré sú zobrazené v používateľskom
profile. Napriek tomu, niektoré pluginy môžu zbierať osobné údaje.
Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo
formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany
proti spamu.
Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom
vášho komentára.
Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS
údajmi o polohe..

Kontaktné formuláre
Kodoslané formuláre uchovávate po určitú dobu nevyhnutnú na poskytnutie služby, no takto
zozbierané údaje nepoužívate na marketingové účely.

Súbory cookies
Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a
webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať
vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.
Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš
prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú
odstránené pri zatvorení prehliadača.
Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a
nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak
zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu
sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies.
Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste
upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok
Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a
podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú
stránku.
Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťostranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej
interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme
automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané
na moderáciu.
Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj
osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek
zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia
webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.
Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export
vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto
požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z
administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.
Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na
detekciu spamu.

