
PRAVIDLÁ OCHRANY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Pokiaľ ste členom, sympatizantom, účastníkom odborných seminárov a konferencií alebo 
návštevníkom webu nášho občianskeho združenia, zverejňujete nám určité osobné údaje. 
Proces ich spracúvania a zhromažďovania sme upravili tak, aby bol v súlade s aktuálnou 
legislatívou, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o GDPR 
(General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj zákonom            
č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kto je správca údajov? 

Správcom vašich údajov je občianske združenie Slovenský kozmetologický zväz,                            
IČO: 31802168, DIČ: 2021475456, so sídlom Radlinského 9, budova FCHPT, 812 37  
Bratislava, prevádzkovateľ webu www.kozmetologia.sk. Sme zodpovední za to, aby vaše 
osobné údaje boli spracované v súlade s platnými právnymi predpismi o GDPR. 

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje? 
Spracúvame len osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a dobrovoľne. Buď tým, že nám 
poskytnete informácie priamo, alebo budete konať spôsobom, ktorý nám poskytne 
informácie 

• On-line: prostredníctvom Prihlášok na členstvo, odborné semináre, konferencie, a pod.  
• Off-line: prostredníctvom osobného kontaktu. 

Ako používame osobné údaje? 
Osobné údaje spracúvame výhradne z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto 
konkrétnych a oprávnených účelov): 

• Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy 
Vaše osobné údaje v rozsahu: (i) meno, priezvisko a e-mailová adresa, (ii) meno, adresa 
a fakturačné údaje zamestnávateľa resp. (iii) telefón, potrebujeme k registrácii na členstvo              
v našom občianskom združení alebo na seminár, konferenciu, kurz či inú akciu. Údaje 
v uvedenom rozsahu zhromažďujeme v našich interných dokumentačných záznamoch. 
Okrem toho, určité údaje (meno, priezvisko  a zamestnávateľ) zverejňujeme na webe resp.              
v konferenčných materiáloch. Žiadne iné osobné údaje (napr. rodné číslo, číslo osobných 
dokladov, a pod.) nepožadujeme a nezhromažďujeme. 

• Vedenie účtovníctva 
Ak sa zúčastňujete na našich aktivitách, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, 
aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pri vystavovaní a evidencii daňových dokladov. 

• Fotografická dokumentácia 
Obrazové dokumentácie zo živých akcií, napríklad z odborných seminárov, konferencií 
a iných  aktivít, niekedy zverejňujeme na webe www.kozmetologia.sk. 

Ako dlho uchovávame osobné údaje? 
Osobné údaje uchovávame a budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na účely, na 
ktoré boli zhromaždené, alebo v súlade s lehotami stanovenými zákonom a trhovými 
postupmi, ak nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov na dodržanie zákonných povinností 
alebo vznik, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo ak nebola oznámená určitá 
lehota. 

Predanie osobných údajov tretím osobám 
K vašim osobným údajom majú prístup iba naši spolupracovníci.  

Používanie dát mimo EÚ 
Kompletné spracovanie osobných údajov bude prevádzkované len na území EÚ. 



Ak máte menej ako 16 rokov 
Ak ste mladší ako 16 rokov, dajte tento text posúdiť rodičom alebo opatrovníkom, aby ste sa 
uistili, že mu obaja rozumiete. Nie sme zodpovední za kontrolu vášho veku (údaje o veku 
nezhromažďujeme). Ak sa dozvieme, že ste mladší ako 16 rokov a zhromaždili sme 
informácie o vás bez súhlasu vášho rodiča alebo opatrovníka, čo najskôr tieto informácie 
zlikvidujeme. 

Kontaktné údaje 
V prípade otázok ohľadom spracovania vašich osobných údajov alebo nesúhlasu                              
so zverejňovaním obrazovej dokumentácie vašej osoby na webe ww.kozmetologia.sk, 
kontaktujte nás na e-mailovej adrese skz@kozmetologia.sk. 
Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, máte právo podať sťažnosť                                                           
na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava,                                  
tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (GDPR) nadobúdajú účinnosť 25.5.2018. 

 
 


