DDD COMMUNITY

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov
DDD community (ďalej len Komunita) pôsobí ako voľné združenie bez oficiálneho členstva.
Fungovanie je založené na dobrovoľnej účasti na občasných stretnutiach. Pod pojmom „člen
komunity“ sa chápe každý človek, ktorý príde na niektoré zo stretnutí, vystúpi na niektorom stretnutí,
alebo sa prihlási k odberu newslettera.
Najmä s cieľom zabezpečiť komunikáciu v rámci Komunity, organizáciu a pozývanie na stretnutia,
zasielanie newsletterov, zdieľanie obsahu zo stretnutí, alebo propagáciu svojej činnosti, pracuje
Komunita pri svojich aktivitách v nevyhnutnom rozsahu s osobnými údajmi svojich členov.
Rešpektujeme vaše súkromie. O bezpečnosť citlivých údajov, vrátane tých osobných, sa staráme
s náležitou pozornosťou. Zhromažďujeme ich iba v nevyhnutnom rozsahu a používame iba na
definované účely. Transparentne informujeme aké informácie zbierame, čo s nimi robíme a aké
bezpečnostné opatrenia používame k ich ochrane. Členovia Komunity narábajúci s osobnými údajmi
sú poučení o dodržiavaní zásad ochrany citlivých údajov, vrátane osobných údajov.
Prevádzkovateľom stránok www.dddcommunity.sk je spoločnosť PosAm, spol. s r. o., Bajkalská 28,
821 09 Bratislava, IČO 31 365 078, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sro, vložka číslo 6342/B (ďalej len Prevádzkovateľ). Na ochranu osobných údajov sa primerane
vzťahujú zásady spoločnosti PosAm.
Právny základ
Osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu. Pri ochrane a spracovávaní osobných
údajov sa riadime ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov.
Informácie o spôsobe spracúvania a ochrany osobných údajov, o právach členov Komunity
a o povinnostiach Prevádzkovateľa sú dostupné na www.dddcommunity.sk Svoje požiadavky alebo
otázky môžete posielať na info@dddcommunity.sk
Rozsah spracúvaných osobných údajov
-

Kontaktné údaje člena: meno, priezvisko, firma, email kontakt
Obrazový materiál: dokumentačné fotografie a video záznamy zo stretnutí Komunity

Účely spracúvania osobných údajov
V rámci Komunity spracúvame osobné údaje členov najmä v súvislosti s týmito aktivitami:
-

organizovanie stretnutí členov Komunity
komunikácia medzi členmi Komunity
marketingové účely, hlavne priamy marketing (zasielanie newslettera Komunity)
zdieľanie obsahu stretnutí Komunity medzi členmi Komunity
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Zdieľanie osobných údajov
V prípade že člen Komunity udelí pri registrácií na stretnutie komunity dobrovoľný súhlas
s poskytnutím svojich osobných údajov partnerom Komunity, môžu byť jeho osobné údaje
poskytnuté a spracované partnerom Komunity za týmto účelom a v tomto rozsahu:
-

-

Rozsah
o Kontaktné údaje: meno, priezvisko, firma, email kontakt
Účel
o Marketingové účely, hlavne priamy marketing (zasielanie newslettera)
o Komunikácia s registrovanými členmi komunity
o Zdieľanie obsahu stretnutí Komunity
Partneri Komunity v roli príjemcov:
o Mentor Partners, s.r.o. so sídlom Klincová 37/A, 821 08 Bratislava, IČO 46 353 020,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka 75923/B,
ktorý je prevádzkovateľom portálu https://robime.it

Partneri majú zabezpečené podmienky pre bezpečné narábanie s poskytnutými osobnými údajmi.
Odporúčame oboznámiť sa ich zásadami nakladania s osobnými údajmi.
Uloženie údajov
Osobné údaje členov DDD komunity nie sú prenášané do tretích krajín, sú výlučne umiestnené
v Európskej únii.
Uchovávanie
Osobné údaje sú uchovávané počas doby platnosti účelov, čo spravidla znamená počas doby činnosti
DDD komunity, alebo do odvolania súhlasu členom DDD komunity.
Povinnosti Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ je predovšetkým povinný:
1. Spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu pre dosiahnutie účelu spracúvania.
2. chrániť osobné údaje pred poškodením, zničením, stratou, neoprávnenou zmenou,
neoprávneným prístupom, pred poskytnutím alebo zverejnením tretej strane.
3. Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Prevádzkovateľ poučil osoby oprávnené
nakladať s osobnými údajmi o povinnostiach ochrany osobných údajov.
4. Zabezpečiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov.
5. Oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné,
akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
6. V prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu
spracúvania na ochranu osobných údajov;
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7. Konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pred uskutočnením
akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že
toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na
zmiernenie tohto rizika.
Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa informáciu,
1. či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie,
3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania, vrátane účelu spracúvania, kategórií spracúvaných osobných údajov, príjemcov,
sprostredkovateľov, dobe uchovávania, o svojich právach na opravu, výmaz, alebo
obmedzenie spracúvania, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, o práve podať
návrh na konanie podľa §100 Zákona,
4. kontaktné údaje zodpovednej osoby
5. o zamýšľanom prenose OÚ do tretích krajín
Dotknutá osoba má právo:
6. na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
7. na výmaz osobných údajov predovšetkým tých, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich
vrátenie;
8. namietať na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa voči spracúvaniu jej osobných
údajov, ktoré sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu
9. na obmedzenie spracúvania osobných údajov
10. kedykoľvek odvolať svoj súhlas ak je spracúvanie OÚ založené na súhlase dotknutej osoby,
11. na informáciu o tom, či existuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania a ak áno
tak aké sú jeho dôsledky pre dotknutú osobu
12. na prenosnosť osobných údajov
13. podať sťažnosť dozornému orgánu
14. začať konanie o ochrane osobných údajov v zmysle §100 Zákona
Záverečné ustanovenia
Tieto Zásady spracovania a ochrany osobných údajov vstupujú do platnosti 5.9.2018
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