Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Bratislava - Otcov dom
Sídlo: Košická 37, 82109 Bratislava
IČO: 50966278
DIČ: 212 055 7813
ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
INFORMÁCIE PRE DOBROVOĽNÍKOV
Milí dobrovoľníci,
táto informácia má za cieľ informovať Vás, akým spôsobom Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor
Bratislava - Otcov dom, so sídlom Košická 37, 82109 Bratislava, IČO: 50966278 (ďalej len „OD“) spracúva
Vaše osobné údaje.
Osobnými údajmi sa rozumejú informácie, týkajúce sa určitej osoby, ktorú je možné na základe
tejto informácie, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať.
Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom údajov je Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Bratislava - Otcov dom, so sídlom
Košická 37, 82109 Bratislava, IČO: 50966278, ktorá určuje, akým spôsobom a za akým účelom sa
osobné údaje.
Aké Vaše osobné údaje a za akým účelom spracúvame?
V nižšie uvedenej tabuľke je uvedené, aké osobné údaje, z akého dôvodu a za akým účelom OD
spracúva osobné údaje o dobrovoľníkoch.
Osobné údaje
(Kategórie a príklady)

Účel spracúvania

Základné identifikačné
a kontaktné údaje:
•
meno a priezvisko
•
adresa trvalého pobytu,
bydliska
•
e-mail
•
telefónne číslo

•

Údaje vzťahujúce sa
k dobrovoľníckej činnosti
•
druh dobrovoľníckej
činnosti
•
termíny
výkonu
dobrovoľníckej činnosti
(plánovanie aktivít)

•

•

Právny základ spracúvania

dohodnutie, uzavretie a
plnenie
zmluvy
o dobrovoľníckej činnosti
komunikácia
s
dobrovoľníkom

•

uzavretie a plnenie
zmluvy o dobrovoľníckej
činnosti

Efektívne riadenie
dobrovoľníkov
a
komunikácia s nimi,
plánovanie chodu činností
prevádzkovateľa

•
•

plnenie zmluvy
oprávnený záujem –
plánovanie chodu aktivít
prevádzkovateľa,
organizovanie zborových
stretnutí a dobrovoľnícke
aktivity s tým súvisiace

Fotografia alebo
audiovizuálny záznam

Údaje o členstve
v registrovanej cirkvi

iný

•

iba ak ide o dotknutú
osobu, ktorá sa aktívne
podieľa na tvorbe
programu prevádzkovateľa
(hudobné predstavenie,
prednášky / kázne,
moderovanie nedeľných
a iných zhromaždení a
akcií), tieto programy sú
s t r e a m o v a n é
prostredníctvom sociálnej
siete
Facebook
a zverejňované

Ak sú dobrovoľníci zároveň
členmi prevádzkovateľa, údaj
o ich členstve sa spracúva

•

oprávnený záujem
prevádzkovateľa: keďže
z podstaty charakteru
prevádzkovateľa ako
registrovanej cirkvi na
Slovensku majú aktivity
prevádzkovateľa
evanjelizačný charakter
(t.j. majú záujem
o šírenie svojej činnosti
medzi verejnosť),
nedeľné bohoslužby sa
vysielajú a dotknuté
osoby podieľajúce sa na
tvorbe bohoslužieb
a programu môžu byť za
týmto účelom snímaní
audiovizuálnym
záznamom, ktorý sa
vysiela prostredníctvom
siete internet na
Facebooku, kde nahrávky
zostávajú uložené
v rámci FB skupiny.

Oprávnený záujem
Čl. 9 ods. 2 písm. d) GDPR

Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje?
OD získava Vaše osobné údaje priamo od Vás.
Zdieľame Vaše osobné údaje s ďalšími osobami?
Nie.
Odovzdávame osobné údaje do krajín mimo EÚ/EHP?
Nie.
Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené?
OD za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov dobrovoľníkov využíva
moderné IT bezpečnostné systémy, a udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné
opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a proti náhodnej
strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom je umožnený iba osobám, ktoré
ich potrebujú, aby mohli plniť svoje pracovné alebo služobné povinnosti a sú viazaní zákonnou
alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?
Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba po dobu, počas ktorej ich budeme potrebovať na
splnenie účelu, za ktorým boli zhromaždené (viď vyššie), pre ochranu našich oprávnených záujmov
(napr. pri súdnom spore alebo pre účely kontroly), a ku splneniu našich zákonných archivačných
povinností.
Aké sú Vaše práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov?
Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým Všeobecné nariadenie EÚ
o ochrane osobných údajov (GDPR) ustanovuje najmä nasledujúce práva dotknutých osôb:

•

právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané ich osobné
údaje a aké sú ich práva;

•

právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich
spracúvaním zo strany OD;

•

právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;

•

právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým pokiaľ (i) už nie sú ďalej potrebné pre
ďalšie spracúvanie; (ii) bol odvolaný súhlas k ich spracúvaniu; (iii) bolo dotknutou osobou
oprávnene namietané ich spracúvanie; (iv) boli spracúvané nezákonne; alebo (v) musia byt
vymazané podľa právnych predpisov;

•

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

•

právo podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sú spracúvané pre
účely oprávnených záujmov;

•

právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení
zákonných podmienok;

•

právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že
OD porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

Otázky a kontakty
Pokiaľ Vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov,
alebo máte inú otázku alebo sťažnosť k spracúvaniu osobných údajov, kontaktujte nás prosím
poštou alebo e-mailom na kontaktnej adrese: Košická 37, Bratislava,

otcovdombratislava@gmail.com
V Bratislave dňa 1.4.2019

