Občianske združenie Charlie dance studio Bratislava

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby tvoje osobné údaje boli v
bezpečí. Dňa 25.5.2018 vstupuje do platnosti nová europská legislatíva týkajúca sa ochrany
osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation). Po tomto dátume nebude
nikto môcť použiť tvoje osobné údaje, komu to výslovne nedovolíš.
Pokiaľ si minulosti prejavil / prejavila záujem o naše kurzy, zúčastnil sa našich kurzov, či
chceš získať ďalšie informácie, zveril/a si nám svoje osobné údaje.
Občianske združenie Charlie dance studio v osobe vedúceho združenia je správcom aj
spracovateľom tvojich osobných údajov. t. j. určuje ako, za akým účelom a na akú dobu budú
tvoje údaje spracované a je v súlade s požiadavkami GDPR.
Dobrovoľným vyplnením tvojich osobných údajov nám týmto dávaš súhlas s ich spracovaním
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR. Tvoje osobné údaje zadávaš
dobrovoľne do kontaktných formulárov. Občianske združenie Charlie dance studio sa
zaväzuje, že osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe.
Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, e-mail, telefonický kontakt, prípadne
dátum narodenia.
Ak chceš vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k tvojej osobe, na požiadanie ti ich
poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy
nesprávne, ihneď ich opravím.

NA ČO TIETO INFORMÁCIE POUŽÍVAME?
Informácie, ktoré spracovávame, môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených
činností:
•
•
•
•

Informovanie o organizácii kurzu, klubovej činnosti a pod.
Informovanie o podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných OZ Charlie
dance studio.
Na zaradenie do správneho kurzu alebo zaradenie do skupiny podľa veku
Dátum narodenia používaš ako VS pri úhradách

NEPOSKYTUJEME TVOJE ÚDAJE TRETÍM STRANÁM
Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme tvoje osobné
údaje tretím stranám. Odovzdanie tvojich osobných údajov štátnym organizáciám je možné
len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so
zákonom Slovenskej republiky.
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TVOJE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti s ochranou osobných údajov máš niekoľko práv. Pokiaľ budeš chcieť niektoré z
týchto práv využiť, prosím, kontaktuj ma prostredníctvom e-mailu: charlie@charlie.sk.
-

Máš právo na informácie - toto právo je plnené už touto informačnou stránkou so
zásadami spracovania osobných údajov.

-

Vďaka právu na prístup nás môžeš kedykoľvek vyzvať a ja ti doložím v lehote 30 dní,
aké tvoje osobné údaje spracovávame a prečo.

-

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistíš, že sú tvoje osobné údaje neaktuálne alebo
neúplné, máš právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

-

Právo na obmedzenie spracovania môžeš využiť, pokiaľ sa domnievaľ, že
spracovávame tvoje údaje nepresne, domnievaš sa, že robíme spracovanie
nezákonne, ale nechceš všetky údaje zmazať alebo pokiaľ si vzniesol/a námietku
proti spracovaniu. Obmedziť môžeš rozsah osobných údajov alebo účelov
spracovania.

-

Tvojim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). V takom prípade
vymažeme všetky tvoje osobné údaje zo svojho systému. Na zaistenie práva na
výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou (napr. evidovať vystavené
doklady po dobu stanovenú zákonom). V tomto prípade zmažeme všetky takéto osobné
údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu ťa budeme informovať
emailom.
-

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máľ pocit, že s tvojimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máš právo sa so
svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi,
pokiaľ najprv budeš o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenie
napraviť.
-

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a informácií

E-maily s informáciami o novinkách ti budem zasielať len s tvojim súhlasom (na základe
oprávneného záujmu, pokiaľ ťa tieto informácie budú zaujímať).

MOŽNOSŤ ODHLÁSENIA
Tvoje osobné údaje používam k tomu, aby som ťa mohol informovať. Tvoja účasť je
samozrejme dobrovoľná.
Z odberu e-mailových správ sa môžeš kedykoľvek odhlásiť aj sám/a. Stačí spätne napísať na
charlie@charlie.sk že si už e-maily neprajeľ dostávať a odhlásime ťa.
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