Ochrana osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia
Oboznámenie so spracovaním osobných údajov
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Identifikačné údaje prevádzkovateľa, vysvetlenie pojmov.
Šarkan je mediálna značka, právne zastúpená: obchodné meno Peter Oslej, IČO: 33827974,
adresa:Kopanice 23, 82104 Bratislava, ďalej len Šarkan.
Ak nastane akákoľvek zmena týkajúca sa spracúvania osobných údajov budeme Vás o nej
informovať aktualizovaním tohto dokumentu zverejneného na našej internetovej stránke
www.sarkan.net
Z toho dôvodu Vám odporúčame, aby ste našu webovú stránku pravidelne navštevovali a
oboznámili sa s aktuálnym znením Zásad ochrany osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov
Spracovanie údajov pre www.sarkan.net prihlásenie na niektorú z aktivít značky Šarkan na
internetovej stránke www.sarkan.net potrebujeme vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko
dieťaťa, rodiča, e-mail, telefón,, narodenie dieťaťa, adresa bydliska prípadne školy, z
nasledujúcich dôvodov.
Vedenie účtovníctva
Ak ste našim zákazníkom (ak ste seba alebo svoje dieťa prihlásili na niektorú z aktivít Šarkan.),
vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonom stanoveným povinnostiam pre
vystavenie a evidenciu daňových dokladov.
Komunikáciu organizovanej cez www.sarkan.net
Potrebujeme ich na informovanie o priebehu tábora, kurzu.aktivity, o zmenách, obsahu a zrušení
programu, a podobne.
Fotografie a videozáznamy z aktivít Šarkan
Na našich aktivitách robíme fotografickú alebo video dokumentáciu. Fotografie používame na
propagáciu našej činnosti a tiež pre informovanie rodičov. Ak nechcete aby ste vy, alebo vaše
dieťa boli zaznamenané, dajte nám to vedieť pri prihlasovaní.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“)
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci alebo spolupracovníci, ktorí sú zaviazaní
mlčanlivosťou.Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme
zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie
špecializujú a sú v súlade s GDPR.
Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
Práva dotknutej osoby:
●

právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

●

právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

●

právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

●

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

●

právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,

●

právo na prenosnosť osobných údajov,

●

právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

●

právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Svoje vyššie uvedené práva viete uplatniť tak, že nám napíšete e-‐mailovú správu na adresu
info@sarkan.net a v riadku predmetu uvedie: „Ochrana osobných údajov“.

