
 
OZ K prameňom Bebravy 

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov 
 

Ak ste sa na OZ K prameňom Bebravy obrátili prostredníctvom e-mailu alebo osobne alebo ste návštevník 
našej webovej stránky 1, zverujete nám niektoré vaše osobné údaje. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich 
osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame vaše osobné údaje, a aké sú vaše práva v súvislosti s 
Nariadením o ochrane osobných údajov. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné 
údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete e-mail a my máme k 
dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu. 

Kto sme? 

Sme občianske zduženie K prameňom Bebravy, IČO: 50631993, zapísané v registri občianskych združení, ktorý vedie 
Ministerstvo vnútra SR, pod číslom VVS/1-900/90-50169, naše sídlo je U Baťkov, č. d. 58, 956 53 Čierna Lehota, 
Slovenská republika. Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Znamená to, že 
zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania. Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov 
tzv. GDPR) a týmito informáciami.  

Ako nás môžete kontaktovať? 

Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: 
kpramenombebravy@gmail.com alebo poštou na adresu OZ K prameňom Bebravy, U Baťkov, č. d. 58, 956 53 Čierna 
Lehota. 

Kedy spracúvame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje spracovávame, ak1: 

- ste nás podporili finančne, 
- ste boli účastníkom podujatia, ktoré sme organizovali, 
- ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu, 
- ste návštevník našej webovej stránky, 
- ste s nami uzatvorili zmluvu.  

Vo väčšine prípadov ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaní vy sami, ak1 sa podpíšete pod našu 
podpisovú akciu, hromadné pripomienky, zašlete dar alebo pri inej príležitosti.  

Aké osobné údaje spracovávame? 

- Vo väčšine prípadov spracovávame vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.  
- V niektorých  prípadoch  spracovávame  aj  vaše  telefónne  číslo  a adresu  prípadne ďalšie osobné  či  

pracovné kontaktné  údaje.  Sú  to  bežné  informácie,  ktoré  vyplývajú  z  našej vzájomnej komunikácie. 
- Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve. 
- V niektorých ojedinelých prípadoch spracovávame informácie, z ktorých je možné vyvodiť vaše politické 

názory.  V takýchto  prípadoch  si  žiadame  špeciálny  súhlas  na  spracovanie  tohto  typu osobných údajov. 

 

 
                                                           
1 Do budúcnosti sa môžete prihlásiť aj na odoberanie nášho newslettera, podpísať našu hromadnú pripomienku alebo inú 
podpisovú akciu, stať sa naším darcom. 



Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje? 

- Informovanie o našich aktivitách prostredníctvom posielania e-mailov (newsletterov2) a/alebo za účelom 
odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali.  

- Komunikácia  s našimi  podporovateľmi, darcami  alebo  ľuďmi,  ktorí  majú  záujem  o našu činnosť ohľadne 
ich podpory a našich následných aktivít. 

- Správa nášho účtu na  sociálnej sieti,  s  cieľom  zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe 
testovaní a analýzy dát.3 

- Ak ste snami v zmluvnom vzťahu (napr. darovacia zmluva), používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve 
za účelom napĺňania zmluvy.  

- Spracovanie  hromadných  pripomienok,  petícií alebo  iných  podpisových  akcií a ich odovzdanie príslušnej 
štátnej inštitúcii. 

Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili. V prípade, že ste náš 
darca, podporili ste naše aktivity alebo podpisové akcie a týmto spôsobom ste vyjadrili podporu našim aktivitám, 
pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme. Náš oprávnený záujem odvodzujeme aj z 
verejno-prospešného účelu existencie nášho združenia. Podľa našich stanov je cieľom nášho združenia vytvárať 
materiálne podmienky a sústreďovať poznatky na podporu, rozvoj a propagáciu Náučného chodníka K prameňom 
Bebravy; podporovať ochranu a zveľaďovanie vodných zdrojov v pásme hygienickej ochrany II. stupňa, do ktorej 
predmetné územie spadá, t. j. Chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy; šíriť a podporovať myšlienky 
zodpovedného konania jednotlivcov, tolerancie a porozumenia v spolupráci s ostatnými blízkymi inštitúciami, 
združeniami, obcami, obyvateľmi a chalupármi; rozvíjať pozitívny vzťah mládeže k prírode, kultúre, športu a 
historickému odkazu našich predkov; podporovať ochranu a tvorbu vitálneho životného prostredia, vrátane 
chránených prírodných pamiatok a rezervácií; napomáhať obnove pôvodných ovocných drevín, pastvín a historických 
budov; zasadzovať sa o vytvorenie Evidencie pamätihodností obce za účelom inventarizácie kultúrneho dedičstva 
našich predkov a iniciovanie ich revitalizácie; budovať zdravé sebavedomie mladých ľudí a prispievať tým k ich 
aktívnemu pôsobeniu v spoločnosti, práca s deťmi a mládežou vo voľno časových aktivitách; regionálny rozvoj 
športových aktivít pri rešpektovaní miestnych tradícií, hodnôt a potenciálu územia; realizovať publikačnú a 
vydavateľskú činnosť a podporovať občiansku informovanosť o aktuálnych regionálnych a celospoločenských 
témach; informovanie verejnosti o spoločenských problémoch a témach, ktoré riešime je nevyhnutné na 
dosahovanie týchto cieľov, preto považujeme za náš oprávnený záujem informovať všetkých našich podporovateľov 
a tak šíriť tieto informácie.  

V prípade, že máte s OZ K prameňom Bebravy uzatvorenú zmluvu (napr. darovaciu, zmluvu o dielo), vaše 
údaje spracúvame na základe zmluvy.  

 

Cookies4 

Na našej webovej stránke budeme používať dva typy súborov cookies. Tzv. povinné cookies sú nevyhnutné 
na fungovanie našej stránky. Neumožňujú nám konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie týchto cookies 
považujeme za náš oprávnený záujem. Tzv. štatistické súbory cookies nám pomáhajú pochopiť, ako komunikovať s 
našimi návštevníkmi prostredníctvom anonymného zberu a hlásenia informácií. Zaznamenávajú, ako dlho sa na 
stránke zdržíte, a ktoré stránky si prechádzate. Ani tieto cookies nám neumožňujú identifikovať používateľa. 
Používanie tohto typu cookies je na našej stránke automaticky vypnuté. Zapne sa, až keď na to udelíte súhlas v okne 
Nastavenie súkromia.  

 

Doba spracovania osobných údajov 

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.  

                                                           
2 V každom nami zaslanom newsletteri je možnosť odhlásiť sa z jeho odoberania. 
3 Do budúcnosti aj správa  našej  webovej  stránky. 
4 Platí v prípade spustenia samostatnej internetovej stránky OZ. 



 

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov 

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo 
poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený počet 
pracovníkov a spolupracovníkov OZ K prameňom Bebravy, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a 
ako ich chrániť.  

 

Poskytnutie osobných údajov tretí stranám  

Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie hromadnej e-
mailovej komunikácie) v súčasnosti nepoužívame na to určené produkty a služby ďalších spoločností.  

 

Upravené na základe GDPR vypracovaného OZ VIA IURIS s ich súhlasom5.  

 

                                                           
5 Pôvodný text GDPR: https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/05/Zasady-spracuvana-osobnych-udajov-2018-web.pdf  


