Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov
partnerov a účastníkov súťaže „Karpatská cena za sociálne inovácie“
Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľ,
postupuje pri spracúvaní osobných údajov podľa 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a podľa ustanovení zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
V záujme splnenia zákonných povinností Vám Prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:
1.1 Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa - ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, so sídlom
Zemplínska 15/A, 040 01 Košice, IČO: 317 51 245. Kontakt, tel. č. +421 917 179 639, e-mail: etp@ke.etp.sk
1.2 Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:

a) Účel: Organizovanie súťaže „Karpatská cena za sociálne inovácie,“ účasť súťažiacich v súťaži, spracovanie
kontaktných údajov osôb konajúcich za súťažiacich alebo za partnerov súťaže, vyhodnotenie súťaže,
zverejnenie výsledkov súťaže, propagovanie a prezentovanie projektov zapojených do súťaže, vrátane
spracúvania osobných údajov osôb zúčastnených na projektoch zapojených do súťaže;
Právny základ: Súhlas súťažiaceho / partnera, teda dotknutej osoby;
V prípade ak súťažiaci alebo partner poskytne do súťaže osobné údaje iných osôb, tak uvedený súťažiaci / partner
zodpovedá za to, že tieto údaje spracúva a že ich poskytol v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
b) Účel: Marketing a propagovanie členov tvoriacich Karpatskú platformu: ETP Slovensko o.z., Fundacja Brama
Karpat (Poľsko), Karpatská nadácia (Maďarsko) a Karpatská nadácia (Ukrajina) (viac údajov viď v časti
príjemcovia 1.4);
Právny základ: Súhlas súťažiaceho / partnera, teda dotknutej osoby;
1.3 Spracúvané osobné údaje – na základe vyššie uvedeného spracúvame najmä nasledujúce osobné údaje:
a) Vaše identifikačné a kontaktné údaje – meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo,
b) Vaša ďalšie údaje prípadne, osobné údaje iných dotknutých osôb, ktoré ste nám poskytli za účelom preukázania
Vášho projektu, s ktorými ste sa zapojili do súťaže „Karpatská cena za sociálne inovácie“ – najmä podobizne,
obrazové a video snímky zo súťažných projektov.
1.4 Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov – Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch
a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
a) našim zmluvným partnerom a donorom, s ktorými spolupracujeme pri realizáciu projektu, a ktorí sa podieľajú na
poskytovaní finančných prostriedkov alebo inej pomoci, na základe ktorej môžeme poskytovať verejnoprospešné
služby našim klientom. Zoznam donorov je priebežne aktualizovaný a je zverejnení na našom webovom sídle na
hlavnej stránke www.etp.sk v časti „Naši donori“;
b) členom tvoriacim Karpatskú platformu, ktorú Prevádzkovateľa (viď údaje vyššie v bode 1.1) tvoria aj Fundacja
Brama Karpat (Poľsko), Białogórska 5, Sanok, 38-500, PL, IČO: 6871965382; Karpatská nadácia (Maďarsko)
Felvégi 53., Eger, 3300, HU, IČO: 18584642-1-10; Karpatská nadácia (Ukrajina), 21 Shevchenka alley, office 1,
Uzghorod, 88017, UA, IČO: 25445743;
c) iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na
ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií SR a pod.).
1.5 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii – sa realizuje iba v prípade zverejňovania
údajov o súťaži prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram), na webovom sídle YouTube alebo pri zasielaní
newslettra (noviniek) prostredníctvom služby Mailchimp. Prevádzkovatelia uvedených služieb vykonávajú spracúvanie
osobných údajov aj mimo EÚ, a to na území USA. Z uvedeného dôvodu vykonávame spracúvanie iba v prípade, že nám
náš zmluvný partner poskytne primerané záruky a pokiaľ Vy ako dotknutá osoba máte k dispozícii vymožiteľné práva a
účinné právne prostriedky nápravy. Uvedené zabezpečujeme uzavretím tzv. štandardných doložiek o ochrane údajov s
našimi partnermi, pri ktorých dochádza k prenosu údajov do tretej krajiny.
1.6 Doba uchovávania osobných údajov – Maximálne po dobu 10 rokov od ukončenia projektu "Carpathian Civil Society
Platform - cooperation for social innovation" v rámci ktorého je realizovaná súťaž „Karpatská cena za sociálne inovácie.“
Ukončenie uvedeného projektu je plánované na 28.2.2022, teda spracúvanie údajov bude vykonávané maximálne do
28.2.2032.

1.7 Existencia práv uplatňovaných voči prevádzkovateľovi – ako dotknutá osoba máte práva, ktoré môžete podľa svojho
uváženia uplatňovať voči nám, ako Prevádzkovateľovi. Jedná sa o tieto práva:
-

Právo na prístup – môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame.
Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov.

-

Právo na opravu – môžete Prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov,
ktoré o Vás spracovávame

-

Právo na výmaz - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej
z nasledujúcich situácií:
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
b. odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny
dôvod na ich spracovanie;
c. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní
Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo
ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
d. Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
e. Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo
členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
f. Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

-

Právo na obmedzenie spracovania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich
osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
a. Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť
osobných údajov overiť;
b. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho
žiadate o obmedzenie ich použitia;
c. Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon
alebo obhajobu právnych nárokov;
d. Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ
nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

-

Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje,
ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

-

Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš
súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

-

Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u
Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

-

Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky.

1.8 Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje – Ak sa rozhodnete zúčastniť na súťaži je potrebné udeliť nám
nevyhnutné kontaktné údaje a údaje osôb zobrazených v projekte, pre potreby organizovania a vyhodnotenia súťaže,
zverejnenie výsledkov súťaže, propagovania a prezentovania projektov zapojených do súťaže. Vo vzťahu k ďalšiemu
marketingovému a propagačnému využitiu týchto osobných údajov, je Vašim slobodným rozhodnutím, či nám udelíte
súhlas aj na tento účel. Pokiaľ nie, tak nie sme oprávnení na tento účel Vaše osobné údaje spracúvať.
1.9 Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie
stanovené účely nevykonávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
1.10 Iné aspekty ochrany osobných údajov – v prípade Vašich ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov
v podmienkach našom občianskom združení nás neváhajte kontaktovať na tel. č. +421 917 179 639 alebo e-mailom:
etp@ke.etp.sk

