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917 01 Trnava, ul. Vladimíra Clementisa č. 59, IČO 42164541 

 

 

 

ZÁSADY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
členov KVH Tyrnau o.z.  

v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) 
 

 

1. Občianske združenie Klub vojenskej histórie Tyrnau so sídlom v Trnave na ul. Vladimíra 

Clementisa č. 59, IČO: 42164541, zaregistrované dňa 24.01.20111 na Ministerstve vnútra 

Slovenskej republiky pod číslom spisu: VVS/1-900/90-369 90 (ďalej len „KVHT“) 

spracováva v primeranom rozsahu údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na overenie splnenia 

podmienok členstva v KVHT podľa čl. II ods. 3,4) stanov občianskeho združenia, za účelom 

vydávania členských preukazov, kontaktovania a informovania členov o jeho aktivitách, ako 

i prihlasovania členov na podujatia, kde je stanovená minimálna veková hranica. KVHT 

spracováva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktná adresa, e-

mailová adresa a telefónne číslo len na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou. KVHT 

nespracováva osobné údaje žiadateľov o členstvo ani svojich riadnych, či čestných členov na 

marketingové či obchodné účely. Taktiež nespracováva osobitné kategórie osobných údajov 

podľa § 13 zákona o ochrane osobných údajov. 

2. KVHT sa zaväzuje, že bude so všetkými poskytnutými osobnými údajmi zaobchádzať 

a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä so zákonom  

o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. 

Zároveň sa zaväzuje prijať primerané opatrenia zaručujúce bezpečnosť osobných údajov a ich 

ochranu pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a 

sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými 

neprípustnými spôsobmi spracúvania. 

3. Žiadateľ o členstvo, ak je fyzickou osobou, má povinnosť pre účely uvedené v bode 1 

poskytnúť KVHT svoje vlastné meno a priezvisko, dátum narodenia, kontaktnú adresu, 

telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade, že je žiadateľom právnická osoba, je povinná 

poskytnúť obchodné meno, adresu sídla, IČO, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Bez 

uvedených údajov nie je možné prijať ani spracovať akúkoľvek žiadosť o členstvo. Žiadosti 

o členstvo sa evidujú výlučne v papierovej podobe, pričom sa nevedie žiadna elektronická 

evidencia členov, žiadateľov o členstvo ani bývalých členov. KVHT nespracováva osobné 

údaje automatizovanými prostriedkami spracúvania, ktoré by boli súčasťou informačného 

systému. 



 

2 

 

4. KVHT vyhlasuje, že všetky získané osobné údaje považuje za dôverné a poskytne ich iným 

príjemcom (organizátorom podujatí) iba v nevyhnutnom rozsahu (meno, priezvisko a dátum 

narodenia) a len na nevyhnutnú dobu, a to výlučne za účelom prihlásenia na podujatie 

a overenia veku. Všade tam, kde nie sú potrebné skutočné osobné údaje, napr. na webstránke, 

alebo pri účasti na reenactingových podujatiach uvádza KVHT fiktívne krycie mená, ktoré si 

každý člen zvolí sám. KVHT sa zaväzuje zachovávať  mlčanlivosť  o osobných údajoch, ktoré 

spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. 

5. KVHT uchováva poskytnuté osobné údaje len nevyhnutne potrebný čas, maximálne po 

dobu trvania členstva. Pri spracovávaní osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, 

tento súhlas trvá po dobu nasledujúcich 3 rokov. 

6. Riadny, čestný aj bývalý členovia KVHT ako dotknuté osoby majú právo: 

- získať od KVHT potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje týkajúce sa jej osoby, 

- požadovať od KVHT prístup k svojim osobným údajom, 

- požadovať informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje týkajúce sa jeho osoby           

  (ak údaje neboli    získané od dotknutej osoby), 

- požadovať od KVHT opravu ako aj doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa ho   

  týkajú, 

- požadovať od KVHT, aby vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú (právo byť zabudnutý), 

- na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

- namietať spracúvanie osobných údajov, 

- na prenosnosť osobných údajov,  

- kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil 

7. KVHT vyhlasuje, že k osobným údajom v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia, 

telefónne číslo a e-mailová adresa majú taktiež prístup jeho ostatní členovia v rámci 

oboznámenia sa s prihláškou na podujatie a pri bežnej komunikácii. 

Tento dokument je platný a účinný od 25.05.2018. 

 


