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INFORMAČNÁ POVINNOSŤ SEZ - KES
podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)
Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Táto informácia sa netýka
osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej
osoby.
1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, so sídlom:
Radlinského 28, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 778 603
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)
2. V AKÝCH SITUÁCIÁCH BUDE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAŤ?
Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne
predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy,
osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom
prípade Vám naše služby nemôžeme poskytnúť.
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto
operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám
osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek
odvolať.
Vaše osobné údaje spracúvame len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

Názov IS
Osvedčenia,
Aktualizačná príprava

Skúšobná komisia,
lektori

Účel spracúvania osobných
údajov
Oprávnený subjekt na
vzdelávanie - vydávanie
osvečení a organizovanie
aktualizačných odborných
príprav a iných seminárov.

Oprávnený subjekt na
vzdelávanie - vedenie
evidencie lektorov a
skúšobných komisií pri
organizácii školení a vydávaní
osvedčení

Právny základ
čl. 6 ods. 1 písm. b) - zmluva v
spojení so zákonom č. 124/2006 Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Vyhláška č. 508/2009 Z.z. na
zaistenie BOZP a bezpečnosti
technických zariadení
čl. 6 ods. 1 písm. b) - zmluva v
spojení so zákonom č. 124/2006 Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Vyhláška č. 508/2009 Z.z. na
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zaistenie BOZP a bezpečnosti
technických zariadení
Fotografie / marketing

Fotografie / dôkaz

Informovanie verejnosti o
činnosti zväzu, tlačové
spravodajstvo; kompatibilný
účel - historický výskum
(kronika existencie zväzu)
Informovanie verejnosti o
činnosti zväzu, tlačové
spravodajstvo; preukazovanie
vykonania podujatie pre
potreby sponzorov;
kompatibilný účel - historický
výskum (kronika existencie
zväzu)

Marketing / súhlas

Newsletter, informácie o zväze
a novinkách, organizovaných
podujatiach.

Marketing /
Sympatizanti

Newsletter, informácie o zväze
a novinkách, organizovaných
podujatiach.

Informačný systém SEZ Dobrovoľná záujmová
- KES
organizácia združujúca
pracovníkov v elektrotechnike
vykonávajúca vzdelávanie,
školenie, vydávanie odborných
publikácii pre elektrotechnikov
a iné činnosti v rozsahu stanov
(správa členstva, poskytovnie
členských výhod a informácií o
udalostiach súvisiacich so SEZKES, obsahu a iných výhodách
alebo príležitostiach spojených
s členstvom v SEZ-KES. SEZKES môže tieto informácie
použiť aj na to, aby pochopil
potreby a záujmy členov s
cieľom lepšie prispôsobiť
produkty a služby tak, aby
vyhovovali potrebám členov)
Podujatia
Organizovanie konferencií,
seminárov a iných verejných a
neverejných podujatí z odboru
elektrotechniky.
Predaj publikacii
Predaj tovaru zákazníkom.

čl. 6 ods. 1 písm. a) - súhlas

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem prevádzkovateľa
na zdokumentovaní priebehu
podujatia, akcie za účelom
preukázania jeho realizácie a
priebehu
čl. 89 GDPR - historický výskum kronika ako kompatibilný účel
nasledujúci po primárnom účele
čl. 6 ods. 1 písm. a) - súhlas

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem na informovaní o
činnosti prevádzkovateľa a
organizovaných podujatiach, aby sa
tak v čo najširšej miere plnili úlohy a
poslanie záujmového združenia v
odvetví elektrotechniky (rec. 47
GDPR)
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem prevádzkovateľa
ale aj samotných členov na vedení
evidencie členov a plnení ďalších
cieľov a úloh združenia voči členom

čl. 6 ods. 1 písm. b) - Zmluvný a
predzmluvný vzťah medzi
prevádzkovateľom a dotknutou
osobou
čl. 6 ods. 1 písm. b) - Zmluvný a
predzmluvný vzťah medzi
prevádzkovateľom a dotknutou
osobou.
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Elektrofórum SEZ-KES

Dodávateľské/Odberate
ľské zmluvy
(kontaktné údaje)
Povinnosti podľa GDPR

Sieťová bezpečnosť a
iná bezpečnosť

Online komunikácia /
komunikačné kanály

Online komunikácia /
black list

Účtovné doklady

Evidencia
korešpondencie

Prevádzkovanie online
diskusného fóra pre
elektrotechnikov
http://www.forum.sezkes.sk/index.php
Plnenie práv a povinností
vyplývajúcich zo zmluvných
vzťahov (dodávateľské zmluvy)

čl. 6 ods. 1 písm. b) - plnenie
zmluvy (podmienok diskusného fóra)

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR –
oprávnený záujem prevádzkovateľa
ako aj tretích strán dodávateľov/odberateľov na plnení
zmúv
čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR zákonná povinnosť podľa GDPR

Evidencie osobných údajov
nevyhnutné na účely plenia
povinností ustanovených
GDPR, najmä evidencia a
vybavovanie práv dotknutých
osôb a evidencia
bezpečnostných incidentov
Evidencia logov a iných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR –
na účely zabezpečenia sieťovej oprávnený záujem prevádzkovateľa
na zaručení bezpečnosti - povinnosť
bezpečnosti a bezpečnosti.
podľa GDPR zaviesť primerané
bezpečnostné opatrenia, medzi ktoré
patrí aj evidencia činnosti subjektov
pristupujúcich do prostredia
prevádzkovateľa
čl. 6 pds. 1 písm. f) GDPR
Vytváranie komunikačných
oprávnený záujem prevádzkovateľa
kanálov pre možné dotazy a
na komunikácii s členmi a inými
komunikáciu s dotknutými
fyzickými osobami, ich získanie a
osobami
starostlivosť o nich
Black list
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záuejm prevádzkovateľa
na ochrane servera ako aj na ochrane
svojho podnikania proti falošným
objednávkam a robotom na web
stránke
čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - údaje sú
nevyhnutné na plnenie zákonnej
Spracovanie účtovných
povinnosti prevádzkovateľa
dokladov
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem podľa metodického
pokynu 2/2018
čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - údaje sú
nevyhnutné na plnenie zákonnej
Evidencia prijatej a odoslanej
povinnosti prevádzkovateľa
pošty
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem podľa metodického
pokynu 2/2018

3. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?
Spracúvame o Vás bežné osobné údaje ako aj osobitnú kategóriu osobných údajov, najmä

3/6

PREVÁDZKOVATEĽ
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora
elektrotechnikov Slovenska | Radlinského 28,
811 07 Bratislava, Slovenská republika |
sekretariat@sez-kes.sk | +421 2 555 63 938



Identifikačné a kontaktné osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefóne číslo,
dátum narodenia, miesto narodenia, podpis;



Údaje týkajúce sa odbornosti ako pracovné zaradenie, vyučený odbor, škola, odborné
vzdelanie, zdravotná spôsobilosť, výsledok súšky, iné podľa osobitných predpisov;



Obrazové snímky a záznamy;



Online identifikátory, najmä: IP adresa, cookies, logy (najmä pri poskytovaní služieb
prostredníctvom webových stránok a na marketingové účely), iné údaje o dotknutých osobách
získavané zo serverov, prípadne iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu.

4. PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné
údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám
stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie
osobných údajov.
Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame vždy len po dobu, na akú ste
nám súhlas poskytli.
5. Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?
Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú od Vás a ktoré ste nám poskytli napr. v
súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce či členstva.
Osobné údaje o Vašich rodinných príslušníkoch či zástupcoch sme získali od Vás na účely plnenia
povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov. Keď nám takéto údaje poskytnete, ste povinní
dotknuté osoby, ktorých osobné údaje ste nám poskytli, informovať o skutočnostiach ich
spracúvania Prevádzkovateľom.
6. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto
kategóriám príjemcov:



našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu
zmluvného vzťahu odberateľmi, a to napríklad dodávateľom informačných technológií
(poskytovateľ webhostingu, služby email marketingu, správy web stránky či správy IT);



poskytovateľom služieb účtovníctva, vedenia personálnej a mzdovej agendy;



iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných
údajov ukladajú právne predpisy (napr. Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam) alebo ak
je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.);
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Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako prevádzkovateľovi pre službu STN
Online.

7. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?



právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame.
Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.



právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných
údajov, ktoré o Vás spracúvame.



právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k
niektorej z nasledujúcich situácií:
(i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak
spracúvané;
(ii) odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje
žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie;
(iii) 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;
(iv) Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
(v) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve
Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
(vi) Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej
spoločnosti.



právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil
spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
(i) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ
mohol presnosť osobných údajov overiť;
(ii) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a
namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
(iii) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete
na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
(iv) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR,
kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi
oprávnenými dôvodmi.
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právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na záklde Vášho súhlasu
alebo preto, že je to nevyhnutné na na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň
ide o spracúvanie automatizovanými prostiredkami spracúvania, 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 a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na
základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.



právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je: Úrad
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,
www.uoou.sk.
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