Podmienky ochrany súkromia
Prevádzkovateľ osobných údajov
Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Nadácia Bátor Tábor Slovakia so sídlom:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42174643, nadácia vedená pod
registračným číslom 203/Na-2002/948 v Registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky („Nadácia Bátor Tábor“ alebo „my“).
Vážime si váš záujem o naše aktivity a vašu priazeň. Ochrana vášho súkromia je pre nás
samozrejmosťou a prioritou. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním
osobných údajov sme k dispozícii na emailovej adrese: info@batortabor.sk prípadne na adrese
nášho sídla.
Aké osobné údaje spracúvame?
Nadácia Bátor Tábor spracúva
•
•

osobné údaje záujemcov o informačné materiály (newsletter); a
osobné
údaje
návštevníkov
webových
stránok
umiestnených
www.batortabor.org/sk („naše webové stránky“).

na:

V prípade záujemcov o newsletter spracúvame osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko,
emailová adresa.
V prípade návštevníkov webových stránok spracúvame údaje o návštevách stránok, a to údaje,
ako je počet návštev našich webových stránok prípadne doba trvania návštevy, a to v rozsahu
podľa vašich nastavení prehliadača pre súbory cookies.
Prečo spracúvame osobné údaje?
Spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné, aby sme mohli:
•
•
•

poskytovať informácie o činnosti a novinkách Nadácie Bátor Tábor tým z vás, ktorí
prejavili záujem a súhlasili so zasielaním newslettra Nadácie Bátor Tábor; a
vyhodnocovať návštevnosť našich webových stránok,
na účely našich oprávnených záujmov, ako je výmena osobných údajov s našimi
spolupracujúcimi pobočkami patriacimi do skupiny Bátor Tábor so sídlom v Európskej
únii a tiež preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

V oboch prípadoch tak robíme na základe vášho súhlasu, ktorý je právnym základom
spracúvania vašich osobných údajov.
Odkiaľ máme osobné údaje?
Osobné údaje získavame priamo od vás, dotknutých osôb, na základe vyplnenia formulára,
ktorým prejavíte záujem o náš newsletter alebo z vášho používania našich webových stránok.
Komu sa osobné údaje poskytnutú a do akých krajín?
Osobné údaje môžu byť poskytnuté iným spolupracujúcim pobočkám Nadácie Bátor Tábor
patriacim do skupiny Bátor Tábor so sídlom v Európskej únii (najmä v Českej republike,
Poľsku a Maďarsku), a to najmä organizáciám Bátor Tábor Alapítvány a Serious Fun
Childrens´s Network.

Vaše údaje na vyhodnocovanie návštevnosti sú zároveň spracúvané prostredníctvom
analytického nástroja spoločnosti Google, Google Analytics, a to na vyhodnocovanie
návštevnosti našich webových stránok. Údaje z týchto súborov sú preto zdieľané s
poskytovateľom tejto služby, spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (USA). Viac o analytickom
nástroji a podmienkach ochrany súkromia sa môžete dozvedieť TU.
V takom prípade dochádza k prenosom údajov do tretej krajiny, Spojených štátov amerických
(USA), ktorá podľa európskych predpisov neposkytuje primeranú úroveň ochrany osobných
údajov. Na účel zabezpečenia ich ochrany zodpovedajúcej európskym štandardom sa preto
využívajú zmluvné garancie, ktoré poskytujú štandardné zmluvné doložky vydané Európskou
komisiou.
Bátor Tábor Slovakia nespracúva osobné údaje formou automatizovaného rozhodovania alebo
profilovania.
V. Ako dlho osobné údaje uchovávame?
Osobné údaje uchovávame po nevyhnutnú dobu, t. j. najviac dovtedy, kým je to potrebné na
účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. V prípade, ak ste nám s ich spracúvaním vyjadrili
súhlas, tak do času, kým tento súhlas neodvoláte. To neplatí, ak osobitný zákon prikazuje alebo
umožňuje aj dlhšie uchovávanie.
Odvolať svoj súhlas máte možnosť vždy s každým newslettrom prípadne tak
môžete spraviť aj emailom na adrese: [info@batortabor.sk].
Aké sú vaše práva?
Pri spracúvaní osobných údajov na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov
máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať emailom na adrese: [info@batortabor.sk].
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.
Ďalej máte právo:
•
•
•
•
•
•

na prístup k vašim osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní, ktoré
poskytujeme predovšetkým na tomto mieste;
na opravu vašich osobných údajov a doplnenie neúplných údajov, čoho sa môžete
dožadovať prostredníctvom vyššie uvedenej emailovej adresy;
na prenosnosť („portability“) osobných údajov, ak sú splnené podmienky stanovené
právnymi predpismi ;
v odôvodnených prípadoch na výmaz alebo obmedzenie spracúvania;
namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo
verejného záujmu;
podať sťažnosť kompetentnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava, email:
dozor@pdp.gov.sk.

Zmeny podmienok ochrany súkromia
Ochrana osobných údajov pre nás nie je pre nás jednorazovou záležitosťou. Tieto podmienky
sa z tohto dôvodu môžu aktualizovať. V takom prípade je vždy smerodajný údaj o poslednej
aktualizácii týchto podmienok uvedený nižšie.

V prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom vám zmenu dáme do pozornosti
napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením
prostredníctvom e-mailu.
Posledná aktualizácia: [14. 06. 2021]

Pravidlá používania súborov cookies
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na uloženie malého množstva údajov
a ukladajú sa vo vašom zariadení pri využívaní prehliadača, keď sa vám natiahnu naše webové
stránky. Súbory cookies slúžia nato, aby webové stránky riadne fungovali a boli bezpečné, tiež
zlepšujú a uľahčujú používanie webových stránok pre užívateľa a sú dôležité pre meranie a
vyhodnocovanie návštevnosti webových stránok.
Na našich webových stránkach www.batortabor.org/sk využívame súbory cookies
•
•

nevyhnutné pre fungovanie webových stránok, ako to umožňujú platné právne
predpisy, a
na analytické účely, ak nám poskytnete svoj súhlas.

Údaje zo súborov cookies nepoužívame na reklamné ani podobné účely.
Na analytický účel vyhodnocovania návštevnosti našich webových stránok využívame
analytické nástroje spoločnosti Google – Google Analytics, ktorý poskytuje spoločnosť
Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty
americké (USA). Viac o analytickom nástroji sa môžete dozvedieť TU.
Ako upraviť nastavenie súborov cookies?
Ukladaniu súborov ako aj analyzovaniu návštevnosti nástrojom Google Analytics
môžete predísť inštaláciou doplnku, ktorý si môžete inštalovať TU.
Okrem toho, rôzne webové prehliadače poskytujú rôzne možnosti/spôsoby na blokovanie
alebo mazanie súborov cookies. Na účely blokovania alebo vymazania súborov cookies môžete
zmeniť nastavenia vášho prehliadača, napr. prostredníctvom nasledovných odkazov pre
jednotlivé prehliadače:
•
•
•
•
•
•

Edge
Firefox
Chrome
Internet Explorer
Opera;
Safari

Pri zablokovaní súborov cookies však niektoré funkcie webových stránok
nemusia fungovať tak, ako by mali.

