Informácia o spracúvaní osobných údajov
Kontakt: Interactive Advertising Bureau Slovakia, Zochova 754/6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 37935968 (ďalej len: „prevádzkovateľ“), mail: privacy@iabslovakia.sk

Zodpovedná osoba: privacy@iabslovakia.sk
Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností zamestnávateľa. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom, ktorý je Vašim zamestnávateľom, ste
dotknutou osobou, ktorej sa týkajú spracúvané osobné údaje.
Zásady ochrany osobných údajov
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k
Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby, ktoré sú prevádzkovateľom poverené spracúvaním osobných údajov na základe jeho pokynov. Vaše osobné údaje
budú uchovávané v súlade s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa a Informáciou o účeloch spracúvania, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu.
Na základe čoho a na aké účely budú Vaše údaje spracúvané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, na základe zmluvy (zmluva, v ktorej vystupujete ako zmluvná strana), na
základe Vášho súhlasu, ako aj na základe existencie oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Jednotlivé účely spracúvania sú uvedené v Informácii o účeloch spracúvania,
ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu.
Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
Ak je právnym základom spracúvania zmluva:
Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné
uzatvorenie zmluvného vzťahu.
Ak je právnym základom spracúvania zákon:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie
povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Ak je právnym základom spracúvania oprávnený záujem:
Z účelu spracúvania vyplýva, o aký oprávnený záujem ide.
Aké máte práva?
Právo na prístup: Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo
väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej (listinnej) forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto
informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu: Prijali sme primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sa domnievate, že
údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie): Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac
nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností, a to najmä z pohľadu, či
nie sme tieto údaje povinní spracúvať na základe zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu; v takom prípade by Vašej žiadosti nebolo možné
vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania: Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov (napríklad ak si myslíte,
že osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, sú nesprávne); v takom prípade sa s výnimkou uchovávania budú Vaše osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.
Právo na prenosnosť údajov: Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, tretej strane (inému prevádzkovateľovi)
podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou
stranou.
Právo namietať: Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak sa domnievate, že
nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, máte možnosť podať námietku. Ak sa preukáže, že náš oprávnený záujem neprevažuje nad Vašimi
záujmami alebo nad Vašimi základnými právami a slobodami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať
sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 232 313 214; email:
statny.dozor@pdp.gov.sk, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby návrh spĺňal náležitosti podľa §
19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Aktuálna verzia tejto informácie sa nachádza na webovom sídle združenia.

P. č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej
činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

1

vedenie agendy združenia
(valné zhromaždenia, zápis
a oznámenie zmien do
Registra záujmových
združení právnických osôb)

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1
písm. c) Nariadenia nevyhnutné na
splnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa vyplývajúcich zo
zákona - Občiansky zákonník č.
40/1964 Zb. v znení neskorších
právnych predpisov, Stanovy
združenia

fyzické osoby – členovia
správnej rady, členovia
dozornej rady, členovia
metodickej komisie a iných
komisií, členovia združenia a
splnomocnenci za členov
združenia k zastupovaniu na
valných zhromaždeniach
alebo na komunikáciu so
združením

po dobu počas ktorej dotknutá
osoba pôsobí v zako zamestnanec
člena združenia
10 rokov nasledujúcich po roku v
ktorom združenie zaniklo
(zakladacie listiny, zápisy,
oznámenia zmien do Registra a
podobne)

Register záujmových združení
právnických osôb, Okresný úrad –
Bratislavský kraj, súd, orgány činné v
trestnom konaní, Inšpektorát práce,
subjekty, ktorým poskytnutie
osobných údajov vyplýva
prevádzkovateľovi zo zákona, externá
osoba zabezpečujúca agendu zdr - Ing.
Barbora Grausová
so sídlom: Súťažná 1125/17, 821 08
Bratislava - Ružinov, IČO: 51 711 745

2

zasielanie newsletrov
(členský newsletter) - údaje
o aktivitách združenia,
interné informácie a novinky
z digitálneho sveta

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1
písm. f) Nariadenia nevyhnutné na
účely oprávnených záujmov, ktoré
sleduje prevádzkovateľ

zamestnanci a zástupcovia
členov

po dobu trvania členstva

subjekty, ktorým poskytnutie
osobných údajov vyplýva
prevádzkovateľovi zo zákona,
spoločnosť poskytujúca webovú
aplikáciu na rozosielanie emailov a
externé dátové úložisko MailChimp,
externá osoba zabezpečujúca agendu
newslettrov - Ing. Barbora Grausová
so sídlom: Súťažná 1125/17, 821 08
Bratislava - Ružinov, IČO: 51 711 745

3

spracovanie účtovnej
agendy

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1
písm. c) Nariadenia nevyhnutné na
splnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa vyplývajúcich zo
zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších
predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov, zákona č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce v
znení neskorších predpisov, zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení
neskorších predpisov, zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v
znení neskorších predpisov a zákona
č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších
predpisov

Zamestnanci
prevádzkovateľa,
Zamestnanci dodávateľov
tovaru a služieb, Klienti,
členovia združenia,
zamestnanci členov združenia

Účtovná závierka, daňové doklady
- 10 rokov nasledujúcich po roku,
ktorého sa týkajú, účtovné knihy a
doklady - 10 rokov nasledujúcich
po roku, ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým poskytnutie
osobných údajov vyplýva
prevádzkovateľovi zo zákona, mzdová
a účtovná spoločnosť ACCES Group,
s.r.o.

4

správa registratúry,
evidencia pošty

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1
písm. c) Nariadenia nevyhnutné na
splnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa vyplývajúcich zo
zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

fyzické osoby – odosielatelia 3 roky po skončení účelu
a prijímatelia korešpondencie spracúvania

subjekty, ktorým poskytnutie
osobných údajov vyplýva
prevádzkovateľovi zo zákona,
poskytovateľ hostingu a cloudových
služieb WebSupport, s.r.o.

5

Agenda vybavovania práv
dotknutej osoby

fyzické osoby uplatňujúce
práva dotknutých osôb

oprávnené orgány štátu a iné subjekty,
ktorým je prevádzkovateľ ex lege
povinný poskytovať osobné údaje

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1
písm. c) Nariadenia nevyhnutné na
splnenie zákonnej povinnosti
(Evidencia uplatnených práv prevádzkovateľa vyplývajúcej z
dotknutých osôb podľa
nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z.
Kapitoly III
z.
Nariadenia 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto
údajov)

5 rokov nasledujúcich po roku, v
ktorom bola žiadosť vybavená

