
NADÁCIA BÁTOR TÁBOR SLOVAKIA 
 

OZNÁMENIE O OCHRANE ÚDAJOV PRE PODPOROVATEĽOV 
 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A KONTAKTNÉ ÚDAJE  

 
Nadácia Bátor Tábor Slovakia („Bátor Tábor“) spracúva informácie o svojich existujúcich a potenciálnych podporovateľoch,              
ktoré spĺňajú podmienky „osobných údajov“, ako sú definované v článku 1 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č.                  
2016/679 („GDPR“). Toto oznámenie („oznámenie“) poskytuje informácie o spracovaní takýchto údajov. 
 
Sídlo Nadácie Bátor Tábor Slovakia: Staromestská 7830/3, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika 
Registračné číslo: 203/Na-2002/948 
Identifikačné číslo: 42174643 
Telefónne číslo: +421 907 307 497 
E-mailová adresa: info@batortabor.sk  
Webová lokalitar: www.batortabor.sk  
Zástupkyňa Nadácie Bátor Tábor Slovakia a jej kontaktné údaje: Vladimíra Masaryková (v.masarykova@batortabor.sk)  
Zodpovedná osoba Nadácie Bátor Tábor Slovakia: Adrienn Esztervári (a.esztervari@batortabor.hu)  

2.  AKTUALIZÁCIA A DOSTUPNOSŤ OZNÁMENIA O OCHRANE ÚDAJOV 

Nadácia Bátor Tábor si vyhradzuje právo na jednostranné upravovanie tohto oznámenia s účinnosťou po takejto úprave, s                 
prihliadnutím na obmedzenia podľa platných zákonov a poskytovanie informácií dotknutým osobám v dostatočnom časovom              
predstihu, ak to je potrebné. Toto oznámenie sa môže upravovať najmä v prípadoch, keď to bude potrebné kvôli nejakej zmene v                     
platných zákonoch alebo v postupoch úradu na ochranu údajov, alebo keď v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dôjde k                   
nejakej novej činnosti alebo keď sa zistí nejaké bezpečnostné riziko alebo si to bude vyžadovať spätná väzba zo strany                   
dotknutých osôb. 

3. OSOBITNÉ PODMIENKY SPRACÚVANIA ÚDAJOV 

Osobitné podmienky spracúvania údajov môžu existovať v prípade vykonávania určitých osobitných druhov spracúvania údajov,              
pričom v takom prípade dostanú dotknuté osoby osobitné informácie, napríklad pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním               
svojich údajov. 

4.  ROZSAH SPRACOVANÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACÚVANIA 

 
Dotknuté osoby musia vždy, keď nadácii Bátor Tábor poskytnú osobné údaje, dodržiavať platné zákony. Hlavnou požiadavkou                
je potreba buď informovaného súhlasu, alebo iného právneho základu poskytnutia osobných údajov. Nadácia Bátor Tábor               
nezodpovedá za straty, škody alebo inú ujmu, ku ktorej môže dôjsť kvôli porušeniu takéhoto záväzku alebo vyhlásení zo strany                   
dotknutej osoby. 
 

Ak je účel nejakého spracúvania údajov potrebný na presadzovanie zákonných záujmov nadácie Bátor Tábor alebo               
nejakej tretej strany, nadácia Bátor Tábor na žiadosť adresovanú niektorej osobe, ktorej kontaktné údaje sú uvedené                
vyššie, sprístupní test, ktorý bol vykonaný na účel vyváženia základných záujmov (ak je to povinná urobiť).  

 
Nadácia Bátor Tábor výslovne upozorňuje dotknuté osoby na ich právo kedykoľvek, z dôvodov súvisiacich s ich                
konkrétnou situáciou, namietať proti spracúvaniu ich osobných údajov na účely oprávnených záujmov vrátane             
profilovania. Nadácia Bátor Tábor v takom prípade nebude ďalej osobné údaje spracúvať, ak nepreukáže presvedčivý               
oprávnený záujem na takomto spracúvaní, ktorý má prednosť pred záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby,               
alebo na určení, uplatnení alebo obhajobe zákonných nárokov. Ak sú osobné údaje spracúvané na účely priameho                
marketingu, dotknutá osoba je oprávnená namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na takéto účely vrátane               



profilovania, ak profilovanie súvisí s priamym marketingom. V prípade, ak bude dotknutá osoba namietať proti               
spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu, v spracúvaní príslušných osobných údajov na tento účel nie je možné                 
pokračovať. 
 
Rozsah, účely, trvanie a totožnosť osôb, ktoré môžu mať prístup k spracúvaným osobným údajom, sú uvedené v tabuľke nižšie. 
 
 

Účel spracúvania Právny základ spracúvania Rozsah spracúvaných údajov Dĺžka uchovávania, prístupové   
práva, prenosy údajov 

Dar nadácii Bátor Tábor a     
jej podpora na jej    
webových lokalitách:  
(i) www.batortabor.sk  
(„webová lokalita“) zo   
strany súkromných osôb –    
na webovej lokalite   
https://batortabor.darujme.
sk/835/, na ktorú je    
podporovateľ 
presmerovaný z webovej   
lokality, sa poskytuje   
konkrétny dar; a 
(ii) www.timodvahy.sk 
 
Jednotlivci, ktorí chcú   
poskytnúť dar, môžu vyplniť    
formulár o svojom dare,    
ktorý sa otvorí po kliknutí na      
odkaz dostupný na webovej    
lokalite.  
 
Jednotlivci, ktorí chcú   
prispieť v rámci programu    
charitatívneho behu s názvom    
„Tím odvahy“, sa môžu    
zapojiť ako bežci alebo    
poskytnúť individuálne dary   
prostredníctvom profilu  
bežcov. 
  

Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia       
GDPR (dobrovoľný súhlas   
podporovateľa) v súvislosti so    
zverejnením mena a priezviska    
podporovateľa v zozname   
podporovateľov. 

Podporovateľ môže svoj súhlas    
kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie    
súhlasu nebude mať vplyv na     
zákonnosť spracovania údajov na    
základe udeleného súhlasu pred jeho     
odvolaním. 

Nadácia Bátor Tábor nemôže zverejniť     
meno a priezvisko podporovateľa bez     
jeho súhlasu. 

Osobné údaje podporovateľov sú inak     
spracúvané na základe článku 6 ods. 1       
písm. b) nariadenia GDPR (spracúvanie     
je nevyhnutné na plnenie zmluvy), a to       
v súvislosti s darovacou zmluvou     
medzi nadáciou Bátor Tábor a     
podporovateľmi. 

Niektoré osobné údaje sú spracúvané v      
záujme dodržania zákonných   
povinností a nadácia Bátor Tábor je      
povinná takéto údaje spracúvať podľa     
článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia       
GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na     
splnenie zákonnej povinnosti).   
Príslušné zákonné povinnosti sú    
uvedené napríklad v zákone č. 34/2002      
Z. z. o nadáciách – povinnosť      
zverejňovať mená osôb, ktoré počas     
roka darovali viac než 331 EUR, vo       
výročnej správe. 

V prípade daru poskytnutého    
prostredníctvom webovej  
lokality: 
https://batortabor.darujme.s
k/835/  
Meno, priezvisko, e-mailová   
adresa (ide o údaje, ktoré sú pri       
darovaní povinné), telefónne   
číslo (nepovinné) 
 
V prípade podpory   
prostredníctvom 
charitatívneho behu s   
názvom „Tím odvahy“   
(osobné údaje sú získavané    
prostredníctvom webovej  
lokality www.timodvahy.sk,  
ktorú prevádzkuje nadácia   
Bátor Tábor): 
 
Údaje získané prostredníctvom   
prihlášky bežca: meno,   
priezvisko, pohlavie,  
zamestnanie, e-mail, telefónne   
číslo, pretek. 
Údaje získané prostredníctvom   
profilu bežca na webovej    
lokalite www.timodvahy.sk:  
fotografia, meno, priezvisko,   
mesto, informácie o bežcovi    
(nepovinné), mená, priezviská,   
e-mailové adresy, telefónne   
čísla (nepovinné) a príspevky    
darcov. 
Údaje získané prostredníctvom   
registračného formulára bežca:   
dátum narodenia (nepovinné),   
adresa (nepovinné), veľkosť   
trička. 
 
 

Dĺžka uchovávania údajov: Nadácia    
Bátor Tábor spracúva údaje do     
odvolania súhlasu; ak k odvolaniu     
nedôjde, údaje sú spracúvané počas     
celej existencie účelu spracúvania.  
 
Osoby v organizácii Bátor Tábor,     
ktoré sú oprávnené mať prístup k      
osobným údajom: členovia tímu pre     
riadenie darov. 

 

https://batortabor.darujme.sk/835/
https://batortabor.darujme.sk/835/
https://batortabor.darujme.sk/835/
https://batortabor.darujme.sk/835/
https://batortabor.darujme.sk/835/
http://www.timodvahy.sk/
http://www.timodvahy.sk/


Príspevok nadácii Bátor   
Tábor na webovej lokalite    
www.darujme.sk  
 
 

Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia       
GDPR (dobrovoľný súhlas   
podporovateľa) v súvislosti so    
zverejnením mena a priezviska    
podporovateľa v zozname   
podporovateľov. 

Podporovateľ môže svoj súhlas    
kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie    
súhlasu nebude mať vplyv na     
zákonnosť spracovania údajov na    
základe udeleného súhlasu pred jeho     
odvolaním. 

Nadácia Bátor Tábor nemôže zverejniť     
meno a priezvisko podporovateľa bez     
jeho súhlasu. 

Osobné údaje podporovateľov sú inak     
spracúvané na základe článku 6 ods. 1       
písm. b) nariadenia GDPR (spracúvanie     
je nevyhnutné na plnenie zmluvy), a to       
v súvislosti s darovacou zmluvou     
medzi nadáciou Bátor Tábor a     
podporovateľmi. 

Niektoré osobné údaje sú spracúvané v      
záujme dodržania zákonných   
povinností a nadácia Bátor Tábor je      
povinná takéto údaje spracúvať podľa     
článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia       
GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na     
splnenie zákonnej povinnosti).   
Príslušné zákonné povinnosti sú    
uvedené napríklad v zákone č. 34/2002      
Z. z. o nadáciách – povinnosť      
zverejňovať mená osôb, ktoré počas     
roka darovali viac než 331 EUR, vo       
výročnej správe. 

Meno, priezvisko, e-mailová   
adresa (ide o údaje, ktoré sú na       
účely darovania povinné),   
telefónne číslo (nepovinné). 
 
 
 

Dĺžka uchovávania údajov: Nadácia    
Bátor Tábor spracúva údaje do     
odvolania súhlasu; ak k odvolaniu     
nedôjde, údaje sú spracúvané počas     
celej existencie účelu spracúvania.  
 
Osoby v organizácii Bátor Tábor,     
ktoré sú oprávnené mať prístup k      
osobným údajom: členovia tímu pre     
riadenie darov. 

 

Informácie o nepriamych   
podporovateľoch, ktorí  
nadáciu Bátor Tábor   
podporujú nakupovaním v   
určitých internetových  
obchodoch – konečný   
príspevok v prospech   
nadácie Bátor Tábor zo    
strany internetových  
obchodov  
 
Jednotlivci, ktorí chcú   
podporiť nadáciu Bátor   
Tábor, si ju môžu na     
webových lokalitách  
www.givenio.org a  
www.dobromat.sk zvoliť za   

Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia       
GDPR (dobrovoľný súhlas   
podporovateľa). 

Podporovateľ môže svoj súhlas    
kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie    
súhlasu nebude mať vplyv na     
zákonnosť spracovania údajov na    
základe udeleného súhlasu pred jeho     
odvolaním. 

 

V prípade podpory   
vyjadrenej prostredníctvom  
webovej lokality  
www.givenio.org:  
 
Nasledujúce osobné údaje   
podporovateľa: e-mailová  
adresa, výška príspevku, dátum    
transakcie, číslo transakcie,   
internetový obchod, ktorého sa    
príspevok týka  
 
V prípade podpory   
vyjadrenej prostredníctvom  
webovej lokality  
www.dobromat.sk: 
 

Dĺžka uchovávania údajov: Nadácia    
Bátor Tábor spracúva údaje do     
odvolania súhlasu; ak k odvolaniu     
nedôjde, údaje sú spracúvané počas     
celej existencie účelu spracúvania.  
 
Osoby v organizácii Bátor Tábor,     
ktoré sú oprávnené mať prístup k      
osobným údajom: členovia tímu pre     
riadenie darov. 

http://www.givenio.org/
http://www.givenio.org/
http://www.dobromat.sk/
http://www.dobromat.sk/
http://www.givenio.org/
http://www.givenio.org/


nadáciu, ktorá bude   
profitovať z ich následného    
nákupu v jednom z    
internetových obchodov,  
ktorý s prevádzkovateľmi   
uvedených webových lokalít   
spolupracuje.  
 

Nasledujúce osobné údaje   
podporovateľa: meno,  
priezvisko, e-mailová adresa  
 

 

Otázky jednotlivcov, ktorí   
majú záujem o prípadné    
dary, dobrovoľnícku  
činnosť alebo účasť v    
kempoch, položené  
prostredníctvom webovej  
lokality 
 

Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia       
GDPR (dobrovoľný súhlas   
jednotlivca). 

Záujemca môže svoj súhlas    
kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie    
súhlasu nebude mať vplyv na     
zákonnosť spracovania údajov na    
základe udeleného súhlasu pred jeho     
odvolaním. 

Nadácia Bátor Tábor nemôže    
poskytnúť požadované informácie bez    
súhlasu záujemcu. 

Osobné údaje dotknutej   
osoby: meno, priezvisko,   
e-mailová adresa, telefónne   
číslo. 

Dĺžka uchovávania údajov: údaje sa     
vymažú, ak o to dotknutá osoba      
požiada; bez takejto žiadosti budú     
spracúvané až do poskytnutia    
odpovede.  
 
Osoby v organizácii Bátor Tábor,     
ktoré sú oprávnené mať prístup k      
osobným údajom: členovia tímu pre     
riadenie darov a osoby zodpovedné za      
organizovanie dobrovoľníckej  
činnosti a kempov. 

 

Používanie 
menoviek/vizitiek 

Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia       
GDPR (dobrovoľný súhlas   
podporovateľa). 

Podporovateľ môže svoj súhlas    
kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie    
súhlasu nebude mať vplyv na     
zákonnosť spracúvania údajov   
vykonaného na základe súhlasu    
udeleného pred stiahnutím. 

Nadácia Bátor Tábor nebude príslušnú     
menovku/vizitku uchovávať bez   
súhlasu podporovateľa.  

Kontaktné údaje uvedené na    
menovke/vizitke. 
 

Dĺžka uchovávania údajov: údaje sa     
vymažú, ak o to dotknutá osoba      
požiada; bez takejto žiadosti budú     
spracúvané počas existencie vzťahu. 
 
Osoby v organizácii Bátor Tábor,     
ktoré sú oprávnené mať prístup k      
osobným údajom: členovia tímu pre     
riadenie darov. 

 



Elektronický newsletter o   
aktuálnych podujatiach  
nadácie Bátor Tábor,   
informácie o jej činnosti a o      
spôsobe využitia darov,   
novinky o kempoch a    
správy so žiadosťami o dar 
 
 

Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia       
GDPR (dobrovoľný súhlas jednotlivca)    
a § 62 zákona 351/2011 Z. z. o        
elektronických komunikáciách –   
jednoznačný a výslovný súhlas    
dotknutej osoby poskytnutý vopred. 

Súhlas je možné kedykoľvek a bez      
akéhokoľvek obmedzenia bezplatne   
odvolať. Takéto odvolanie súhlasu    
nebude mať vplyv na zákonnosť     
spracúvania údajov vykonaného na    
základe súhlasu udeleného pred    
stiahnutím. 

Nadácia Bátor Tábor nebude    
jednotlivcovi môcť zasielať newsletter    
e-mailom bez jeho súhlasu. 

Meno, priezvisko, e-mailová   
adresa 

Dĺžka uchovávania údajov: Ak o to      
jednotlivec požiada, údaje môžu byť     
kedykoľvek vymazané (do   
odvolania). 
 
Osoby v organizácii Bátor Tábor,     
ktoré sú oprávnené mať prístup k      
osobným údajom: členovia tímu pre     
riadenie darov. 

 

 

 

5. OSOBY OPRÁVNENÉ SPRACÚVAŤ ÚDAJE  

Zmluvní partneri, ktorých nadácia Bátor Tábor poverí plnením úloh spojených s činnosťami spracúvania údajov, ako sa uvádza                 
nižšie. Títo zmluvní partneri vystupujú ako „sprostredkovatelia údajov“, t. j. osobné údaje uvedené v tomto oznámení                
spracúvajú pre nadáciu Bátor Tábor. 

Ak títo zmluvní partneri spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby na účely a prostriedkami, ktoré si určia sami, t. j. bez pokynu                     
nadácie Bátor Tábor, robia to v pozícii prevádzkovateľov údajov, na ktorú nadácia Bátor Tábor nemá dosah. V prípade                  
takéhoto potenciálneho používania si preštudujte zásady ochrany údajov príslušných zmluvných strán. 
 
Nadácia Bátor Tábor by mala využívať len sprostredkovateľov údajov, ktorí dokážu poskytnúť dostatočné záruky,              
predovšetkým z hľadiska odborných poznatkov, spoľahlivosti a zdrojov, že zavedú technické a organizačné opatrenia, ktoré               
budú spĺňať požiadavky nariadenia GDPR, vrátane účelu bezpečnosti spracúvania. Konkrétne úlohy a povinnosti             
prevádzkovateľa údajov sú uvedené v zmluve o spracovaní údajov medzi nadáciou Bátor Tábor a sprostredkovateľom údajov.                
Po vykonaní spracovania v prospech nadácie Bátor Tábor by sprostredkovateľ mal na základe rozhodnutia nadácie Bátor Tábor                 
osobné údaje vrátiť alebo vymazať, ak zákony Únie alebo členského štátu, ktoré sa na sprostredkovateľa vzťahujú, nevyžadujú                 
uchovávanie takýchto osobných údajov. 
 
 

Mailchimp  Zasielanie elektronických newsletterov v mene nadácie Bátor Tábor a poskytovanie informácií nadácii Bátor Tábor. 
 
Rozsah spracúvaných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa príjemcu. 
 

Centrum pre  
filantropiu, n.o. 

Spracúvanie údajov podporovateľov, ktorí prispeli prostredníctvom webovej lokality www.darujme.sk, v mene nadácie            
Bátor Tábor. 
 
Rozsah spracúvaných údajov: meno a priezvisko, e-mailová adresa, výška príspevku 

http://www.darujme.sk/
http://www.darujme.sk/


Google Ireland  
Limited 

Uchovávanie údajov súvisiacich so všetkými činnosťami nadácie Bátor Tábor vrátane podporovateľov na Google Drive 
 
Rozsah spracúvaných údajov: všetky údaje podporovateľov  
 

 

6. PRENOSY ÚDAJOV INÝM PREVÁDZKOVATEĽOM ÚDAJOV A OD INÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV ÚDAJOV 

 
Nadácia Bátor Tábor prenáša osobné údaje do spoločností uvedených nižšie, ktoré nie sú vyššie samostatne uvedené, a z                  
takýchto spoločností.  
 
Tieto spoločnosti vystupujú ako prevádzkovatelia údajov, čo znamená, že môžu nezávisle alebo spoločne s inými osobami                
určovať ciele, na ktoré sa budú osobné údaje spracúvať, môžu prijímať rozhodnutia týkajúce sa spracúvania údajov a plniť ich                   
(vrátane identity nástrojov spracúvania) alebo ich nechať plniť inými prevádzkovateľmi údajov, ktorých si môžu najať.               
Príjemcovia prenosov údajov a poskytovatelia údajov vystupujú počas svojej činnosti podľa vlastných podmienok spracovania,              
nad rámec kontroly nadáciou Bátor Tábor ako nezávislí prevádzkovatelia údajov. Podporovateľ môže takéto spoločnosti              
požiadať o ďalšie informácie. 
 

Príjemca prenosu  
údajov z nadácie Bátor    
Tábor 

Činnosť 
 

Bátor Tábor Alapitvány Výmena údajov s materskou nadáciou. 
 
Právny základ prenosu údajov: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (spracúvanie údajov je nevyhnutné na                 
účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje nadácia Bátor Tábor).  
 
Oprávnený záujem: činnosť nadácie, keďže určité činnosti vykonáva centrálne materská nadácia. 
 
 

A-Z Consult, spol. s r.o. Poskytovanie osobných údajov účtovnému a daňovému poradcovi nadácie Bátor Tábor. 
 
Právny základ prenosu údajov: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (spracúvanie údajov je nevyhnutné na                 
účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje nadácia Bátor Tábor).  
 
Oprávnený záujem: plnenie daňových a účtovných povinností nadácie Bátor Tábor. 
 

Čechová & Partners s. r.     
o. 

Poskytovanie osobných údajov právnemu poradcovi nadácie Bátor Tábor. 
 
Právny základ prenosu údajov: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (spracúvanie údajov je nevyhnutné na                 
účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje nadácia Bátor Tábor).  
 
Oprávnený záujem: získanie právneho poradenstva vo vzťahu k činnostiam nadácie Bátor Tábor. 
 

Fio banka, a. s.,    
pobočka zahraničnej  
banky 

Poskytovanie osobných údajov banke nadácie Bátor Tábor. 
 
Právny základ prenosu údajov: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (spracúvanie údajov je nevyhnutné na                 
účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje nadácia Bátor Tábor).  
 
Oprávnený záujem: bankové transakcie nadácie Bátor Tábor. 
 



Poskytovateľ údajov v   
prospech nadácie  
Bátor Tábor 

Činnosť 

Občianske združenie pre   
dobrú vec 

Poskytovanie údajov podporovateľov, ktorí nadáciu Bátor Tábor podporili nakupovaním v určitých internetových            
obchodoch prostredníctvom webovej lokality www.givenio.org. 
 
Právny základ príjmu údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR (dobrovoľný súhlas jednotlivca). 
 
Rozsah poskytnutých údajov: e-mailová adresa, výška príspevku, dátum transakcie, číslo transakcie, internetový            
obchod, ktorého sa príspevok týka 
 

orchIDEAS s.r.o. 
 

Poskytovanie údajov podporovateľov, ktorí nadáciu Bátor Tábor podporili nakupovaním v určitých internetových            
obchodoch prostredníctvom webovej lokality www.dobromat.sk. 
 
Právny základ príjmu údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR (dobrovoľný súhlas jednotlivca). 
 
Rozsah poskytnutých údajov: meno a priezvisko 
 

 

7. OPATRENIA ZAMERANÉ NA ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Nadácia Bátor Tábor uchováva vytlačené materiály súvisiace s osobnými údajmi obyvateľov kempu v uzamknutých skriniach.               
Prístup k údajom, ktoré sú uložené online, je v organizácii tiež obmedzený, pretože s nimi pracujú len tímy, ktoré ich nevyhnutne                     
potrebujú. Interná sieť je chránená pred útokmi zvonka hraničným obranným systémom. 

 
 

8. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB NA OCHRANU ÚDAJOV A PROSTRIEDKY NÁPRAVY 

8.1 Práva a prostriedky nápravy vo vzťahu k ochrane údajov 
 

Podrobné práva a prostriedky ochrany dotknutých osôb sú uvedené v príslušných ustanoveniach nariadenia GDPR (najmä v                
článkoch 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79, 80 a 82 nariadenia GDPR). Nižšie uvedený súhrn opisuje najdôležitejšie                      
ustanovenia a nadácia Bátor Tábor poskytuje informácie pre dotknuté osoby v súlade s vyššie uvedenými článkami o ich právach                   
a prostriedkoch nápravy v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.  
 
Nadácia Bátor Tábor odpovie bez zbytočného omeškania a v žiadnom prípade nie neskôr ako do jedného mesiaca od prijatia                   
žiadosti od dotknutej osoby, na základe ktorej si takáto osoba uplatňuje svoje práva týkajúce sa opatrení prijatých na základe                   
takejto žiadosti (pozri články 15 − 22 nariadenia GDPR). Túto lehotu je v prípade potreby možné kvôli komplexnosti žiadosti a                    
počtu žiadostí, ktoré je potrebné spracovať, predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Nadácia Bátor Tábor bude dotknutú osobu o takomto                   
predĺžení informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a uvedie príslušné dôvody.  
 
Informácie budú poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a ak to je vhodné, aj elektronicky. Ak o to dotknutá osoba                   
požiada, informácie môžu byť poskytnuté aj verbálne, a to za predpokladu, že totožnosť dotknutej osoby bude preukázaná inými                  
prostriedkami. Ak bola žiadosť podaná elektronicky, aj odpoveď by mala byť odoslaná elektronicky, ak dotknutá osoba                
nepožiada inak. 
 
Ak nadácia Bátor Tábor neprijme na základe žiadosti žiadne opatrenie, bude dotknutú osobu čo najskôr, ale v každom prípade                   
najneskôr do jedného mesiaca informovať, prečo neboli prijaté žiadne opatrenia, a oznámi dotknutej osobe, že má možnosť                 
podať sťažnosť úradu na ochranu údajov a na súd podať žalobu, v ktorej bude požadovať prostriedok na nápravu. 
 
8.2 Právo dotknutej osoby na prístup k údajom 

 



Dotknutá osoba má právo získať od nadácie Bátor Tábor potvrdenie, či o nej nadácia spracúva nejaké údaje. Ak nadácia údaje                    
spracúva, dotknutá osoba je oprávnená získať prístup k príslušným osobným údajom, ako aj k nasledujúcim informáciám:  

 
a) účely spracúvania; 
b) kategórie osobných údajov, ktorých sa to týka; 
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, vrátane a najmä              

príjemcov v tretích štátoch a/alebo medzinárodných organizáciách; 
d) ak je to možné, predpokladaná lehota uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, kritériá použité na                  

určenie tejto lehoty; 
e) právo dotknutej osoby požadovať od nadácie Bátor Tábor opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo              

obmedzenie spracúvania osobných údajov o dotknutej osobe, alebo namietať proti takémuto spracúvaniu; 
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; 
g) ak sa osobné údaje nezískavajú od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroji; 
h) či sa využíva automatizované rozhodovanie (článok 22 ods. 1 a 4 nariadenia GDPR) a v takom prípade aspoň                  

informácie v zrozumiteľnej forme, ktoré sa týkajú použitej logiky a významu takéhoto spracúvania údajov, ako aj predpokladaných                 
dôsledkov takejto činnosti pre dotknutú osobu. 

 
(2) Ak sa osobné údaje odosielajú do tretieho štátu, dotknutá osoba má právo na informácie o primeraných zárukách prenosu                  

údajov. 
 

(3) Nadácia Bátor Tábor poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Nadácia Bátor Tábor môže za                 
požadované ďalšie kópie účtovať primeraný poplatok v závislosti od administratívnych nákladov. Ak dotknutá osoba              
predložila svoju žiadosť v elektronickej forme, odpoveď dostane za použitia bežne používaných elektronických prostriedkov              
(ak nebude požadovať inak).  

 
8.3 Právo na opravu 

 
Dotknutá osoba má právo požiadať nadáciu Bátor Tábor, aby bez zbytočného omeškania opravila nepresné osobné údaje o                 
dotknutej osobe. Dotknutá osoba má tiež právo na skompletizovanie neúplných osobných údajov, napr. prostredníctvom              
doplnkového vyhlásenia alebo iným spôsobom. 
 
8.4 Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“) 

 
(1) Ak o to dotknutá osoba požiada, má právo na to, aby nadácia Bátor Tábor bez omeškania vymazala osobné údaje o dotknutej                     

osobe, ak platí jeden z nasledujúcich dôvodov: 
 

(a) osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané nadáciou Bátor                   
Tábor; 

(b) dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, na ktorom je spracúvanie založené, a neexistujú žiadne iné právne základy                
spracúvania; 

(c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neexistujú žiadne nadradené oprávnené dôvody spracúvania; 
(d) osobné údaje boli spracúvané nezákonne; 
(e) osobné údaje je nutné vymazať, aby sa splnila nejaká zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu,                 

ktorému nadácia Bátor Tábor podlieha; 
(f) osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. 
 

(2) Ak nadácia Bátor Tábor osobné údaje zverejnila a neskôr bude povinná ich vymazať, ako je uvedené vyššie, s prihliadnutím                   
na dostupné technológie a náklady na realizáciou vykoná primerané kroky vrátane technických krokov, aby informovala               
sprostredkovateľov, ktorí takéto údaje spracúvajú, že dotknutá osoba iniciovala vymazanie odkazov na príslušné osobné              
údaje alebo ich kópie či reprodukcie. 

 
(3) Odseky (1) a (2) sa nebudú uplatňovať, ak je spracúvanie potrebné okrem iného aj na: 

 
a) využitie práva na slobodu prejavu a informácií; 



b) dodržanie nejakej zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracúvanie na základe práva Únie alebo členského štátu, ktorému               
nadácia Bátor Tábor podlieha; 

c) účely archivácie vo verejnom záujme, účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je                
pravdepodobné, že právo uvedené v odseku (1) znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto               
spracúvania; alebo 

d) preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
 

8.5 Právo na obmedzenie spracúvania  
 
(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby nadácia Bátor Tábor obmedzila spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: 

 
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nadácii Bátor Tábor overiť               

správnosť osobných údajov; 
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho               

obmedzenie ich použitia; 
c) nadácia Bátor Tábor už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na                 

preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu nadácie Bátor Tábor, a to až do overenia, či                  

oprávnené dôvody na strane nadácie Bátor Tábor prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 
 
(2) Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku (1), takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so                 

súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu              
práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. 

 
(3) Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku (1), nadácia Bátor Tábor informuje pred tým, ako                

bude obmedzenie spracúvania zrušené. 
 

8.6 Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením            
spracúvania 
 

Nadácia Bátor Tábor oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie               
osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.                 
Nadácia Bátor Tábor o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.  

 
8.7  Právo na prenosnosť údajov 

 

(1) Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla nadácii Bátor Tábor, v štruktúrovanom,                   
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby                 
jej v tom nadácia Bátor Tábor bránila, ak: 

a. spracúvanie sa zakladá na súhlase alebo zmluve; a 
b. spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 
(2) Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov                  

priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi (vrátane prenosu medzi nadáciou Bátor Tábor a iným              
sprostredkovateľom), pokiaľ je to technicky možné. 

(3) Uplatňovaním práva uvedeného vyššie nie sú dotknuté ustanovenia o práve na vymazanie („právo na zabudnutie“) a toto právo                  
zároveň nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb. 

 
8.8 Právo namietať 
 
(1) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti              

spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov. Nadácia                
Bátor Tábor v takom prípade nebude ďalej osobné údaje spracúvať, ak nepreukáže presvedčivý oprávnený              



záujem na takomto spracúvaní, ktorý má prednosť pred záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo               
na určení, uplatnení alebo obhajobe zákonných nárokov. 

 
(2) Ak sú osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, dotknutá osoba je oprávnená namietať proti               

spracúvaniu svojich osobných údajov na takéto účely vrátane profilovania, ak profilovanie súvisí s priamym              
marketingom. 

 
(3) V prípade, ak bude dotknutá osoba namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už                 

na také účely nesmú spracúvať.  
 
(4) V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES si môže dotknutá osoba                 

uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických nariadení. 
 

(5) Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, dotknutá osoba                 
má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s                   
výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu. 

 

8.9 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 
 

Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste                 
výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore                     
s nariadením GDPR. Na Slovensku je príslušným dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky                
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk; Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel.: +421 /2/ 3231 3214; e-mail:             
statny.dozor@pdp.gov.sk). 

 
8.10 Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu 

 
(1) Dotknutá osoba má právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu,               

ktoré sa jej týka. 
 

(2) Dotknutá osoba má právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak príslušný dozorný orgán sťažnosť nevybavil alebo                
neinformoval dotknutú osobu do troch mesiacov o pokroku alebo výsledku podanej sťažnosti. 

 
(3) Návrh na začatie konania proti dozornému orgánu sa podáva na súdoch členského štátu, v ktorom je dozorný orgán zriadený. 

 
8.11 Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči nadácii Bátor Tábor alebo sprostredkovateľovi údajov 

(1) Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek dostupný správny alebo mimosúdny prostriedok nápravy vrátane práva na podanie                
sťažnosti dozornému orgánu, má dotknutá osoba právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku                  
spracúvania jej osobných údajov v rozpore s nariadením GDPR došlo k porušeniu jej práv ustanovených v nariadení GDPR. 

(2) Návrh na začatie konania proti nadácii Bátor Tábor alebo sprostredkovateľovi sa podáva na súdoch členského štátu, v ktorom                  
má nadácia Bátor Tábor alebo sprostredkovateľ prevádzkareň. Návrh na začatie takéhoto konania možno podať aj na súdoch                 
členského štátu, v ktorom má dotknutá osoba svoj obvyklý pobyt. Na Slovensku sú oprávnené viesť súdne konania súdy v                   
okrese, v ktorom majú nadácia Bátor Tábor alebo prevádzkovateľ svoje registrované sídlo.  

 
Beriem na vedomie obsah vyššie uvedených informácií a dostal/-a som ich kópiu. Týmto potvrdzujem, že som mohol/mohla klásť                  
otázky a v súvislosti s nimi som dostal/-a dostatok informácií. 
 

 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

