
Zásady ochrany osobných údajov
Dňa 25. mája 2018 vošlo do platnosti európske nariadenie o ochrane osobných 
údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES, „GDPR”), preto ťa chceme 
uistiť, že nami spracované osobné údaje sú ochránené, a informovať o vašich 
prislúchajúcich oprávneniach.

Správcom tvojich osobných údajov je Ekologické združenie Eko-Unia so sídlom vo 
Vroclave (ďalej len „My“). Môžeš nás kontaktovať nasledujúcim spôsobom:

• poštou na adrese: ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław 

• cez e-mail: info-ekounia@eko.org.pl

Na tejto stránke nájdeš informácie o zákonných dôvodoch spracovania osobných 
údajov, spôsobe ako ich zhromažďovať a používať, a taktiež o právach s nimi 
spojenými.

Zásady spracovania údajov

Osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s našimi aktivitami na webovej stránke 
- v súlade  s pravidlami legislatívy, účelnosti, obmedzeného spracovania, 
minimalizácie údajov, správnosti, integrity a dôvernosti.

Osobné údaje zhromažďujeme v obmedzenom rozsahu, na konkrétne, explicitné a
legitímne účely a ďalej ich nespracúvame spôsobom, ktorý by bol v rozpore s 
týmito účelmi.

Vzhľadom na to, že úroveň ochrany osobných údajov mimo Európskeho 
hospodárskeho priestoru (EHP) sa líši od úrovne stanovenej v ustanoveniach 
GDPR, osobné údaje poskytujeme mimo EHP len vtedy, keď je to nevyhnutné a so 
zaistením primeranej úrovne ochrany, predovšetkým prostredníctvom:

- spolupráce so subjektmi spracúvajúcimi osobné údaje v krajinách, pre ktoré 
bolo vydané príslušné rozhodnutie Európskej komisie, 

- používania štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou;

- uplatňovania záväzných podnikových pravidiel, schválených príslušným 
dozorným orgánom;

- v prípade prenosu údajov do USA - spolupráce so subjektmi zapojenými do 
programu na ochranu súkromia (Privacy Shield), ktorý schválila Európska komisia.

Zásady ochrany osobných údajov v prípade zmeny právneho alebo faktického 
stavu budú aktualizované.

Plniac si tak záväzok vyplývajúci z čl. 13 GDPR, poskytujeme podrobné 
informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom Združenia, 
ktoré sa týkajú týchto kategórií osôb:

POUŽÍVATELIA WEBOVÝCH STRÁNOK

1.      Aké osobné údaje spracúvame?  

Medzi osobnými údajmi, ktoré spracúvame v súvislosti s návštevami používateľov 



na naších stránkach sa nachádzajú technické údaje koncového zariadenia 
používateľa, ako napr. IP adresa, vstupný zdroj stránky, čas pripojenia, adresa 
URL a typ a verzia prehliadača.

2.      Na aký účel a na akom základe?  

Vyššie uvedené osobné údaje spracúvame na účely:

• na analytické a štatistické účely – právny základ spracúvania je náš 
oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), ktorý spočíva v analýze 
činnosti používateľov, ako aj ich preferencií s cieľom zlepšiť funkčnosť a 
poskytované služby;

• na účely zasielania newsletteru - právnym základom pre spracovanie je 
súhlas vyjadrený prihlásením sa na odber newsletteru (článok 6 ods. 1 
písm. a) GDPR);

• na účel prípadného stanovenia a vymáhania pohľadávok alebo obrany pred
nimi - právnym základom spracúvania je náš oprávnený záujem (§ 6 ods. 1 
písm. f GDPR), založený na ochrane naších práv.

3.      Ako dlho?  

Tvoje údaje uchováme, pokým my neukončíme prevádzkovanie stránky.

V prípade newsletteru bude e-mailová adresa spracovaná až do času 
prevádzkovania newsletteru alebo do zrušenia odberu (odvolanie súhlasu).

4.      Príjemcovia údajov  

Spracúvame údaje len na vlastné použitie. Subjekt, ktorý spracúva údaje 
zozbierané našou webovou stránkou, je majiteľ serveru nazwa.pl, firma NET-ART 
so sídlom vo Wieliczke, ktorá tak robí len na základe zmluvy uzatvorenej s nami a 
len v súlade s našimi pokynmi, čo znamená, že údaje budú na našu žiadosť 
vymazané tiež prostredníctvom tohto subjektu.

5.      Tvoje práva  

Prináležia ti nasledujúce práva týkajúce sa spracovania osobných údajov:

1. právo na prístup k tvojim osobným údajom v súlade s čl. 15 GDPR;
2. právo požadovať opravu tvojich osobných údajov v súlade s čl. 16 GDPR;
3. právo požiadať o odstránenie tvojich osobných údajov v súlade s článkom 

17 GDPR. Odstránenie týchto údajov je možné len vtedy, ak neexistujú 
právne dôvody, ktoré by nás oprávňovali ich ďalej spracovať;

4. právo požadovať obmedzenie spracovania tvojich osobných údajov v 
súlade s čl. 18 GDPR;

5. právo previesť tvoje údaje v súlade s čl. 20 GDPR,
6. právo vznieť námietku proti spracovaniu údajov v súlade s čl. 21 GDPR.

Ak chceš využiť vyššie uvedené práva, kontaktuj nás.



Právo podať orgánu sťažnosť

Máš tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov , t.
j. predsedovi úradu na ochranu osobných údajov, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

POUŽÍVATELIA ÚČTOV NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Na našej webovej stránke používame tlačidlá pre zásuvné moduly sociálnych 
médií: Facebook a Twitter.

Facebook - zásuvný modul

Na stránke https://eko-unia.org.pl/petycje/ používame zásuvný modul „Facebook-
Button“, poskytnutý spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto,
CA 94304, USA (Facebook). Používateľ môže informovať prostredníctvom 
zásuvného modelu známych, či sa mu páči náš portál. Môžete tiež odporučiť alebo
sprístupniť daný obsah, napr. článok na stránke, pomocou zásuvného modulu 
umiestneného pri každom článku na stránke. Zásuvný modul rozpozná používateľ 
podľa loga Facebooku v pravom hornom rohu stránky. Osobné údaje je možné si 
prostredníctvom tohto zásuvného modulu preniesť na Facebook, a to v prípade, že
ste už prihlásený a kliknete na tlačidlo umiestnené na stránke.

Kliknutím na tlačidlo sa zasielajú osobné údaje na Facebook, rovnako ako keby 
používateľ našej webovej stránky sám používal sociálnu sieť. K prenosu údajov 
dochádza aj vtedy, keď nie ste registrovaným užívateľom Facebooku a nekliknete 
na odkaz na našich webových stránkach. V tomto prípade Facebook nezíska 
oprávnenie priamo priradiť osobný údaj, napríklad na tvoju IP adresu. K tomu 
môže dôjsť len vďaka informáciám od tvojho poskytovateľa internetu.

V konkrétnych prípadoch budú poskytnuté tieto informácie:
• IP adresa;
• tvoje používateľské ID, ak je zaregistrované a prihlásené na Facebook;
• dátum a čas návštevy;

• použitá verzia prehliadača, operačný systém a rozlíšenie obrazovky;
• pôvod návštevníka (referer), ak prišiel na stránku cez hypertextový 
odkaz;
• nainštalované Flash alebo Adobe Reader zásuvné moduly;
• URL našej stránky s integrovaným zásuvným modulom.

Pre registrovaných používateľov Facebooku: ďalšie pravidlá týkajúce sa ochrany 
osobných údajov nájdete na stránke 
https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informácie o účele použitia 
prenesených údajov sú tiež zahrnuté v týchto Zásadách ochrany osobných 
údajov.



Twitter - zásuvný modul

Prostredníctvom tlačidla „Twitter“, mikroblogovacej služby americkej spoločnosti 
Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107), tvoj prehliadač 
nadviaže priame spojenie so servermi Twitteru a načíta z tohto webu tlačidlo. 
Tlačidlo Twitter je možné nájsť v pravom hornom rohu stránky. Po kliknutí Twitter 
dostáva informácie o návštevách konkrétneho portálu. Aj keď nie ste prihlásený, 
Twitter môže v prípade potreby zhromažďovať a zbierať používateľské údaje. 
Podmienkou na uskutočnenie je aktivácia tlačidla Twitter jeho kliknutím na našej 
webovej stránke. Následne, cez otvorené dialógové okno Twitter, môžete vytvoriť 
tzv. tweet, a potom ho zverejniť. Tieto informácie sa zobrazia v tvojom 
používateľskom profile portálu Twitter. Viac informácií o sťahovaní, analýze a 
spracovaní údajov prostredníctvom Twitteru, ako aj s tým súvisiacich vašich 
prislúchajúcich právach nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov portálu 
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=sk

PETÍCIE

Rozsah údajov, ciele a právny základ spracovania

V prípade petícií spracúvame tvoje nasledujúce údaje: meno, priezvisko, miesto 
bydliska (mesto), PSČ, e-mailovú adresu, ktoré slúžia ako podpis na konkrétnej 
petícii, a spolu s vyjadrením súhlasu sú preposielané príjemcovi petície.

Právnym základom pre spracovanie tvojich osobných údajov je tvoj súhlas so 
spracovaním osobných údajov poskytnutých pri vypĺňaní petície (článok 6 ods. 1 
písm. a GDPR). Rozsah zbieraných údajov však vyplýva z čl. 4 zákona z 11. júla 
2014 o petíciách.

Doba uchovávania osobných údajov

Tvoje osobné údaje budeme uchovávať rok za účelom ďalej ťa informovať ťa o 
aktivitách spojených s petíciou, alebo do odvolania podpisu.  Po tomto momente ich 
rovnako odstránime my, ako aj všetky spracuvajúce subjekty, ktorým sme ich 
postúpili.

P  ríjemcovia údajov  

Údaje spracúvame len pre vlastné použitie, ale využívame pri tom hostingové 
služby na serveroch, ktoré patria nazwa.pl spoločnosti NET-ART Piotr Nowak so 
sídlom vo Wieliczke, G Suite a Office 365. Vyššie spomenuté subjekty na 
spracovanie údajov pracujú na základe zmluvy uzatvorenej s nami a len v súlade s
našimi pokynmi.

Tvoje osobné údaje uchovávame na serveroch umiestnených na území
Európskej únie a neposkytujeme ich mimo jej hraníc.

Tvoje údaje sa preposielajú adresátom petícií, ktorí sú príjemcami v zmysle práva.



4. Tvoje práva

Prináležia ti nasledujúce práva týkajúce sa spracovania osobných údajov:

a) právo na prístup k tvojim osobným údajom v súlade s čl. 15 GDPR;
b) právo požadovať opravu tvojich osobných údajov v súlade s čl. 16
GDPR;
c) právo požadovať odstránenie tvojich osobných údajov v súlade s čl. 17 
GDPR. Odstránenie týchto údajov je možné len vtedy, ak neexistuje právny 
základ, ktorý by nás oprávnil ich ďalej spracovávať;
d) právo požadovať obmedzenie spracovania tvojich osobných údajov v 
súlade s čl. 18 GDPR;
e) právo odvolať súhlas v súlade s čl. 7 GDPR. Máš právo kedykoľvek 
odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov, pričom to neovplyvní zákonnosť
spracovania údajov, ktoré bolo vykonané na základe tvojho súhlasu pred 
jeho odvolaním, 
f) právo preniesť tvoje údaje v súlade s čl. 20 GDPR.

Ak chceš využiť vyššie uvedené práva, kontaktuj nás.

Právo odvolať podpis

Až do uzavretia podpisu možno petíciu odvolať aj v prípade, ak bol podpis podaný 
a overený. Toto sa vykoná po odoslaní e-mailu s prosbou na adresu info-
ekounia@eko.org.pl 

Právo podať orgánu sťažnosť

Máš tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou 
osobných údajov, t. j. predsedovi úradu na ochranu osobných údajov, ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa.

Cookies

Táto stránka využíva cookies na prispôsobenie webovej stránky potrebám 
používateľov a na štatistické účely. Cookies sú malé textové súbory odoslané 
webovou stránkou na zariadenia internetového používateľa. Súbory cookie môžu 
byť použité aj stránkami, na ktoré odkazujeme zobrazujúce napríklad multimédiá. 
Pre technické obmedzenia nemôžeme identifikovať našich užívateľov na základe 
cookies a IP adries, a pre účel takéhoto identifikovania nezhromažďujeme údaje.

Stránka používa výkonnostné cookies, to znamená, že zhromažďuje informácie o 
tom, ako používať túto stránku, aby fungovala lepšie a funkčnejšie, to znamená 
„zapamätať si” nastavenia používateľa (napríklad jazyk, veľkosť písma). Použité 
súbory cookie sú o.i.:

- cookies, ktoré vypršia na konci relácie;

- cookies, ktoré označujú, že prieskum/petícia boli vyplnené;

- cookies vytvorené pri prechode na inú verziu webovej stránky cms, t. j. mobilnej 
verzie;

- cookies, ktoré označujú, že zásady ochrany osobných údajov boli prijaté.

V každom webovom prehliadači je možné zmeniť nastavenia súborov cookies, 
alebo ich dokonca úplne zablokovať. To zvyšuje úroveň bezpečnosti a ochrany 
údajov, ale zároveň môže sťažiť, alebo dokonca znemožniť používanie niektorých 
funkcií webovej stránky.
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Ak máš akékoľvek otázky, kontaktuj nás!


