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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v zmysle článku 13 a 14 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov (ďalej len „Nariadenie“)  

 

 

Prevádzkovateľ:  

Slovenská asociácia výrobcov a dodávateľov diagnostických zdravotníckych pomôcok „in vitro“ 

SEDMA, so sídlom Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava 5, IČO: 42053528  

Kontaktné údaje: sekretariat@sedma-ivd.sk,  +421 915 88 95 30, www.sedma-ivd.sk  

Informačný systém: Evidencia členov a zástupcov členov 

Dotknuté osoby:  

- štatutárne orgány žiadateľov o členstvo v združení SEDMA 

- štatutárne orgány členov združenia SEDMA 

- zástupcovia členov v združení SEDMA 

Rozsah spracúvaných osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu akademický titul, meno, priezvisko,  

pracovné, služobné alebo funkčné zaradenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis. 

Účel spracovania osobných údajov:  

a) rozhodovanie o žiadosti (prihláške) o členstvo v združení, 

b) vedenie evidencie zástupcov členov v združení v záujme zabezpečenia činnosti občianskeho združenia, 

c) vedenia agendy združenia SEDMA, 

d) komunikácia so zástupcami členov a/alebo štatutárnymi orgánmi členov. 

 

Právny základ spracúvanie osobných údajov: 

- pre osobné údaje štatutárnych orgánov členov: čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia: poskytnutie osobných údajov je 

nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a následné plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzavretím 

zmluvy, pričom v uvedenom prípade sa „zmluvou“ rozumie členstvo právnickej osoby v združení, 

- pre osobné údaje zástupcov členov: § 78 ods. 3 zákona č. 18/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov. Zdrojom získania osobných údajov je v tomto prípade zmluvný partner prevádzkovateľa, 

ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby. 
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Kategórie príjemcov: 

Prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu iným členom združenia 

SEDMA a poskytovateľom poradenských služieb (sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať 

primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov.  

Vaše osobné údaje môžu byť kedykoľvek poskytnuté orgánom verejnej moci v zmysle príslušných 

právnych predpisov. 

Doba uchovávania osobných údajov: 

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva Vaše osobné údaje počas trvania členstva člena, ktorého štatutárnym 

orgánom alebo zástupcom ste, v združení SEDMA, prípadne po dobu, po ktorú trvá Vaša funkcia 

štatutárneho orgánu alebo zástupcu člena v združení, podľa toho, čo nastane skôr.  

Zápisnice zo zasadnutia orgánov združenia SEDMA obsahujúce Vaše meno a priezvisko a podpis budú 

uchovávané po dobu 10 rokov od konania zasadnutia orgánu združenia z dôvodov evidencie hlasovania. 

Po uplynutí uvedených lehôt budú Vaše osobné údaje zlikvidované v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi. 

Automatické rozhodovanie a profilovanie: 

Osobné údaje nie sú používané na automatické rozhodovanie a profilovanie. 

Cezhraničné spracovanie a prenos do tretích krajín: 

Vaše osobné údaje budú spracovávané len na území Slovenskej republiky podľa príslušných právnych 

predpisov a Nariadenia.  

Práva dotknutých osôb: 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva, ktoré môžete 

u prevádzkovateľa uplatniť písomne alebo elektronicky: 

a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné 

údaje, ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie 

dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne 

o následkoch takéhoto spracúvania.  

b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov. 

c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali 

a spracúvali; pri nezákonnom spracúvaní; ak dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej 

právnym poriadkom, a to všetko za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  

Nariadenia. 

Prevádzkovateľ nemá povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, ak sú spracovávané na niektorý 

z vymedzených účelov, najmä na splnenie povinnosti podľa zákona (napr. uchovávanie osobných 

údajov počas zákonom stanovenej doby) alebo medzinárodnej zmluvy alebo na uplatnenie 

právneho nároku prevádzkovateľa. 

d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných 

údajov a ostatných náležitostí, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného 

systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné 

odstránenie spracúvania. 

e) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá 

osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa  
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domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo 

zákonom o ochrane osobných údajov. 

Slovenská asociácia výrobcov a dodávateľov diagnostických zdravotníckych pomôcok „in vitro“ 

SEDMA prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné 

a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej 

miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 

Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ 

porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku 

pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime. 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich 

práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na 

našu mailovú adresu sekretariat@sedma-ivd.sk alebo číslo +421 915 88 95 30. 
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