
Informácia o spracúvaní osobných údajov pri propagácii organizácie a súhlas so spracúvaním 

v zmysle Nariadenia 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 (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 

ochrane osobných údajov“) 

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v organizácii  Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, ul. 

Školská 806/3, 91442 Horné Srnie, IČO: 31822665. 

Prečo budeme o Vás osobné údaje spracúvať ? 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať výhradne za účelom propagácie organizácie Centrum 

sociálnych služieb - LIPOVEC, a to zverejnením Vašej fotografie, mena, priezviska, 

prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa. 

Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, 

ktorým je súhlas so spracúvaním osobných údajov. 

Komu vaše osobné údaje poskytneme 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať aj prostredníctvom našeho zmluvného dodávateľa, ktorými je 

Trenčiansky samosprávny kraj. 

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín 

Ani jednou z našich spracovateľských operácií nemáme v úmysle vaše osobné údaje prenášať do 

tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP). 

Váš súhlas so spracúvaním 

Ako dotknutá osoba: 

❏ súhlasíte, 

❏ nesúhlasíte, 

aby Vaše osobné boli spracované uvedeným spôsobom, a to počas trvania Vášho pracovného 

pomeru (v prípade zamestnancov zariadenia), počas obdobia prijímania sociálnej služby (v prípade 

klientov zariadenia), prípadne do odvolania Vášho súhlasu.  

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania 

založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

 

Dátum: ………………………………………………………………………………………………...     

(Meno, priezvisko, podpis dotknutej osoby) 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov? 

Ako dotknutá osoba máte právo:  

❏ vyžadovať prístup k Vašim osobným údajov,  

❏ opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, 

❏ namietať spracovanie Vašich osobných údajov, 

❏ na prenosnosť údajov, 

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania Vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť 

na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  



Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa 

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Aj preto sme poverili výkonom dohľadu nad spracúvaním 

osobných údajov zodpovednú osobu, ktorú môžete kedykoľvek kontaktovať:  

❏ osobne alebo písomne na horeuvedenú adresu,   

❏ elektronicky na emailovú adresu renata.papiernikova@csshornesrnie.sk 

❏ telefonicky na  032 6588207, 0901 918592. 

 


