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Informácie pre dotknutú osobu/zákonného zástupcu dotknutej 

osoby 

v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len 

Nariadenie EÚ) 

 

Prevádzkovateľ: 

Názov: ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku 
Adresa: Dolný šianec 1, 911 01 Trenčín 
IČO:   30806542 
 
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Rauch 
Kontakt: mail@aspek.sk 
 
  

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Marketing – poskytovanie služieb a aktivít prevádzkovateľa 
a obchodných partnerov vrátane zasielania informácií 
o aktivitách formou telefonického, e-mailového a poštového 
kontaktovania na kontaktné údaje DO 

Oprávnený záujem, ak je 
právnym základom pre daný 
účel spracúvania. 

Súhlas dotknutej osoby 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Nie sú 

Prenos osobných údajov do 
tretích krajín. 

Neuskutočňuje sa 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

3 roky, alebo 15 dní odo dňa odvolania súhlasu 

Povinnosť poskytnutia osobných 
údajov a možné následky 
neposkytnutia takýchto údajov. 

Plnenie účelu, v opačnom prípade nemožnosť poskytnutia 
služieb 

 
 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Evidencia – registrácia účastníkov aktivít organizovaných 
prevádzkovateľom 

Oprávnený záujem, ak je 
právnym základom pre daný 
účel spracúvania. 

Súhlas dotknutej osoby   

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Nie sú 

Prenos osobných údajov do 
tretích krajín. 

Neuskutočňuje sa 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

 
Po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie plnenia účelu, resp. 3 roky 
odo dňa udelenia súhlasu alebo 15 dní odo dňa odvolania 
súhlasu  
 

Povinnosť poskytnutia osobných 
údajov a možné následky 
neposkytnutia takýchto údajov. 

Plnenie zákonných povinností, v opačnom prípade by nemohlo 
dôjsť k splneniu týchto povinností 

 



Strana 2 z 3 
 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Účtovná agenda – fakturácia objednaných služieb a účasti na 
aktivitách prevádzkovateľa 

Oprávnený záujem, ak je 
právnym základom pre daný 
účel spracúvania. 

Zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
Zákon 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov 
a súvisiacich predpisov 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Štátna správa v oblasti daní a účtovníctva 

Prenos osobných údajov do 
tretích krajín. 

Neuskutočňuje sa 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

10 rokov 

Povinnosť poskytnutia osobných 
údajov a možné následky 
neposkytnutia takýchto údajov. 

Plnenie zákonných povinností, v opačnom prípade by nemohlo 
dôjsť k splneniu týchto povinností 

 

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na: 
 

 prístup k osobným údajom (článok 15), 

(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb) 

 opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16), 

 výmaz osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17), 

o zverejnené OU, 

o nepotrebné OU, 

o nezákonne spracúvané OU, 

o OU spracúvané na účely priameho marketingu, 

o OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ 

spracúvania, 

o toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných: 

  pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

  spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický 

výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na 

preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov, 

 obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18), 

o počas opravy nesprávnych údajov, 

o počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe 

oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby, 

o ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením 

spracúvania, 

o ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na 

uplatnenie právneho nároku, 

 prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20) 

o pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi 

prevádzkovateľom a dotknutou osobou, 

o toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci 

zverenej prevádzkovateľovi, 

 namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21), 

o pri spracúvaní  pre potreby verejného záujmu, 

o výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

o oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať 

v spracúvaní, poskytne odôvodnenie, 

o pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví 

spracúvanie. 
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Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia 

EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo 

iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov. 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 

Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ. 

                                                                     

 

 

 


