INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM - PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
(ČLENA SPNZ, RESP. ZÁUJEMCU O ČLENSTVO V SPNZ)
v zmysle článku 13 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako
„Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR“) a ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ Zákon o ochrane
osobných údajov“).
Podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, resp. ustanovenia § 19 Zákona o ochrane
osobných údajov je prevádzkovateľ: Slovenský plynárenský a naftový zväz (ďalej aj ako
„prevádzkovateľ“) povinný v prípadoch, keď o dotknutej osobe získava osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú, poskytnúť dotknutej osobe nasledujúce informácie:
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Názov: Slovenský plynárenský a naftový zväz
Adresa: Mlynské nivy 44/a, 821 09 Bratislava
IČO: 308 45 475
DIČ: 2020869290
tel.: 0911 952 325
e-mail: spnz@sgoa.sk
Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby:
Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ spracúva za týmto účelom:
 Vedenie zoznamu členov prevádzkovateľa
 Vedenie zoznamu členov prevádzkovateľa, ktorí zaplatili/nezaplatili členský príspevok
 Poskytovanie informácií členom prevádzkovateľa poštou
 Poskytovanie informácií členom prevádzkovateľa e-mailom
 Výkon práv a povinností členov prevádzkovateľa na Sneme SPNZ
 Vedenie zoznamu účastníkov na podujatiach organizovaných prevádzkovateľom
 Zverejnenie kontaktných údajov pracovníkov, pastprezidenta a prezidenta prevádzkovateľa na
webovom sídle prevádzkovateľa
 Poskytovanie informácií členom Slovenského plynárenského a naftového zväzu
 Zasielanie Newsletter SPNZ členom Slovenského plynárenského a naftového zväzu
 Zasielanie časopisu SLOVGAS

Rozsah spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby
Za účelom:
Vedenie zoznamu členov združenia prevádzkovateľa prevádzkovateľ spracúva nasledovné
osobné údaje dotknutej osoby :
• Titul, meno a priezvisko
• Bydlisko
• Telefón
• E-mailová adresa
• Telefónne číslo
• Zamestnávateľ
Za účelom:
Vedenie zoznamu na zasielanie Newslettra a časopisu SLOVGAS vydávaných prevádzkovateľom
nasledovné osobné údaje:
• Titul, meno a priezvisko

• Sídlo/bydlisko
• E-mailová adresa
• Telefónne číslo
Za účelom: Vedenie zoznamu členov prevádzkovateľa, ktorí zaplatili/nezaplatili členský
príspevok prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje:
• Titul, meno a priezvisko
• E-mailová adresa
• Telefónne číslo
Za účelom: Poskytovanie informácií členom prevádzkovateľa poštou prevádzkovateľ spracúva
nasledovné osobné údaje:
• Titul, meno a priezvisko
• Bydlisko
Za účelom: Poskytovanie informácií členom prevádzkovateľa e-mailom prevádzkovateľ spracúva
nasledovné osobné údaje:
• Titul, meno a priezvisko
• E-mail
Za účelom: Výkon práv a povinností členov prevádzkovateľa na Sneme prevádzkovateľ spracúva
nasledovné osobné údaje:
• Titul, meno a priezvisko
• Dátum narodenia
• Funkcia
• Bydlisko/sídlo
Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutej osoby:
 Osobné údaje dotknutej osoby (členov a záujemcov o členstvo) za účelom:
 Vedenie zoznamu členov združenia;
 Vedenie zoznamu záujemcov o členstvo v združení;
 Vedenie zoznamu členov združenia, ktorí uhradili/neuhradili členský príspevok;
 Poskytovanie informácií členom prevádzkovateľa poštou;
 Poskytovanie informácií členom prevádzkovateľa e-mailom;
Výkon práv a povinností členov prevádzkovateľa na Sneme združenia prevádzkovateľ spracúva
na tomto právnom základe:
• plnenie zmluvy, resp. plnenie Stanov prevádzkovateľa a vnútorných predpisov
prevádzkovateľa, ktorými je dotknutá osoba, t.j. člen prevádzkovateľa viazaná a z ktorých
dotknutej osobe ako členovi prevádzkovateľa vyplývajú jednotlivé práva a povinnosti. Osobné
údaje dotknutej osoby získava prevádzkovateľ na základe dotknutou osobou podanej a
vyplnenej prihlášky za člena prevádzkovateľa
• predzmluvné vzťahy, resp. úkony potrebné k uzavretiu zmluvy resp. k vzniku členstva u
prevádzkovateľa.
Kto sú príjemcovia osobných údajov
Zväz môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov.
Sprostredkovateľmi spoločnosti sú napríklad osoby, ktoré pre spoločnosť zabezpečujú vydávanie
časopisu Slovgas, externý pracovník pre ekonomické činnosti výkon niektorých marketingových aktivít,
externí predajcovia, poradenské spoločnosti alebo bezpečnostné služby. Sprostredkovatelia
spracúvajú osobné údaje pre spoločnosť výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov,

ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a
spoločnosť v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne
sprostredkovateľom.
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané po dobu, ktorá je nevyhnutná na výkon práv a
povinností dotknutých osôb vyplývajúcich z členstva dotknutých osôb u prevádzkovateľa alebo po
dobu, po ktorú bude spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely, pre ktoré boli poskytnuté.
Resp. počas platnosti udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
Aké sú práva dotknutých osôb
Dotknutá osoba má právo:
 vyžadovať od zväzu:
 potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej

osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o
ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
 ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať

kópiu osobných údajov, ktoré zväz spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); spoločnosť je
oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o
kópiu osobných údajov;
 opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré zväz spracúva („právo na opravu“);
 výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o

ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich zväz získal
alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a zväz nemá iný právny základ na spracúvanie, ak
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak zväz spracúval osobné údaje nezákonne; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o
ich vrátenie („právo na vymazanie“);
 obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení

a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že spoločnosť o nej
spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich
opravy („právo na obmedzenie“);
 získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla zväzu v štruktúrovanom, bežne

používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných
údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v
nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
 namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej

týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti
profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej
súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo
namietať“);
 namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie zväzu, ktoré je založené výlučne na

automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo
ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú
inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);

 kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený zväzu s účinkami od momentu

odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o

ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom
Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220,
www.dataprotection.gov.sk.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia
a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle
nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.
Ako môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva
S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb zväz
stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby
vo vzťahu k osobným údajom, ktoré zväz spracúva. zväz zohľadňuje aj technické aspekty niektorých
práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej
osoby. zväz je oprávnený v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné
overenie jej totožnosti.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:
 osobne na sekretariáte SPNZ;
 poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla
zväzu;
 e-mailom na adresu zväzu spnz@sgoa.sk;

