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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V PROJEKTE 

„MSK FUND– Fond na podporu sirotám po automobilovej 

nehode ” 
 

podľa 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“) 

 

Touto informáciou by sme Vás chceli oboznámiť o tom, ako a na aké účely spracúvame osobné údaje detí, voči 
ktorým máte postavenie zákonného zástupcu a v tej súvislosti aj Vaše osobné údaje (ďalej len „dotknutá osoba“), 
ako aj to, aké práva má dotknutá osoba podľa platných právnych predpisov v oblasti  ochrany  osobných údajov. 
Sme pevne odhodlaní spracúvať osobné údaje dotknutej osoby vždy zodpovedne, starostlivo a v súlade so všetkými 
právnymi požiadavkami.  

 

1. KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA OSOBNÉ ÚDAJE DOTKNUTEJ OSOBY? 

Mobis Slovakia s.r.o., IČO: 35876557, so sídlom MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany, Slovenská republika, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu v  Žiline, odd.: Sro, vložka č. 14983/L (ďalej len „my“ alebo „Spoločnosť“), je 
prevádzkovateľom  zodpovedným  za osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sú nám poskytnuté v súvislosti 
s darovaním finančných prostriedkov, vecných darov ako aj organizovaním podujatí ako súčasť projektu „MSK FUND 
– Fond na podporu sirotám po automobilovej nehode“ (ďalej len „Fond“). 

 

2. PRE AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE DOTKNUTEJ OSOBY? 

Osobné údaje dotknutej osoby spracúvame výlučne za účelom plnenia poslania Fondu, teda poskytnutia pomoci 
a podpory sirotám, ktorých jeden rodič alebo obaja rodičia sa stali obeťou dopravnej nehody.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov vo vzťahu medzi Spoločnosťou ako darcom a dotknutou osobou ako 
obdarovaným je plnenie zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. V prípade, ak nám dotknutá osoba potrebné 
údaje neposkytne, môže dôjsť k sťaženiu až znemožneniu komunikácie medzi darcom a obdarovaným 
a k znemožneniu poskytnutia plnenia a realizácie daru. 

Tak počas podujatia organizovaného Spoločnosťou ako aj počas procesu odovzdávania daru (v prípade vecných 
darov), môžu byť vyhotovované fotografie, ktorých právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby. Ak 
nám súhlas nebude udelený alebo bude odvolaný, fotografie sa nebudú vyhotovovať a tie, ktoré boli vyhotovené, 
budú bezodkladne vymazané. 

 

3.  KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME? 

Pokiaľ sa nedohodneme inak, budeme získavať iba osobné údaje, ktoré sú potrebné v súvislosti s naším vzťahom ako 
darcu a obdarovaného a organizátora a účastníka podujatia pre vyššie uvedené účely. To zahŕňa akékoľvek 
informácie, ktoré nám dotknutá osoba poskytne priamo napr. prostredníctvom formulárov a žiadostí o podporu, a tiež 
informácie, ktoré vychádzajú alebo sú odvodené z takto získaných údajov alebo informácie inak získané či vytvorené 
v priebehu existencie tohto vzťahu. Ide obvykle o nasledujúce kategórie osobných údajov :  

a) bežné osobné údaje najmä: meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko obdarovaného dieťaťa; meno, 
priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a podpis zákonného zástupcu obdarovaného dieťaťa; bankový účet 
a názov banky; meno, priezvisko, dátum narodenia úmrtia a vek zosnulého rodiča, fotografia dotknutej osoby.     

 

4.  AKO OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME 

Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od dotknutej osoby, spravidla pri zahájení komunikácie medzi 
dotknutou osobou a Spoločnosťou – zo žiadosti dotknutej osoby o podporu, alebo iným obvyklým spôsobom. Osobné 
údaje od tretích osôb nezískavame. Nebudeme uskutočňovať žiadne automatizované rozhodnutia, ktoré by dotknutú 
osobu ovplyvňovali, ani vytvárať profily s použitím osobných údajov dotknutej osoby. 

 

5. KDE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 

Osobné údaje dotknutej osoby bude Spoločnosť uchovávať a spracovávať v rámci Európskeho hospodárskeho 
priestoru (“EHS”). Spoločnosť patrí medzi významné medzinárodné subjekty, a preto v rámci jej koncernových aktivít 
môže preniesť osobné údaje dotknutej osoby aj príjemcom do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru 
(„tretie krajiny“), v ktorých platné právne predpisy neposkytujú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako 
právne predpisy Slovenskej republiky. V takom prípade budeme dodržiavať platné požiadavky na ochranu osobných 
údajov a prijmeme primerané záruky k zaisteniu bezpečnosti a integrity osobných údajov dotknutej osoby. Ak budete 
potrebovať ďalšie informácie o týchto zárukách, môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nižšie 
uvedených kontaktných údajov. 

 



 

6. S KÝM BUDEME ZDIEĽAŤ OSOBNÉ ÚDAJE DOTKNUTEJ OSOBY? 

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté poskytovateľom služieb (tzv. sprostredkovateľom), v rámci alebo 
mimo skupiny Mobis, v Slovenskej republike a v zahraničí (napr. zdieľanými servisnými strediskami, alebo 
poskytovateľmi iných služieb, vrátane poskytovateľov cloudových služieb), ktorých sme poverili spracúvaním 
osobných údajov pre povolené účely v našom mene a iba v súlade s našimi pokynmi. Ponecháme si kontrolu nad 
osobnými údajmi a budeme naďalej za ne plne zodpovední a použijeme vhodné technické záruky, ako to vyžadujú 
príslušné zákony, aby sme zabezpečili integritu a bezpečnosť osobných údajov dotknutej osoby pri spolupráci s 
takýmito poskytovateľmi služieb. 

V prípade organizácie podujatí spojených s cestovaním dotknutých osôb - detí je príjemcom osobných údajov 
dotknutej osoby aj poisťovňa, s ktorou sa uzatvára poistná zmluva pre prípad škody na zdraví dotknutej osoby. 

V iných prípadoch budeme Vaše osobné údaje zverejňovať iba vtedy, keď nás o to priamo požiadate alebo nám k 
tomu dáte povolenie, ak to od nás budú požadovať platné právne predpisy, nariadenia, súdne alebo úradné žiadosti, 
alebo keď budeme mať podozrenie na spáchanie podvodnej alebo trestnej činnosti. 

 

7. AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE? 

Osobné údaje dotknutej osoby budú vymazané, ak už nebude ďalej primerané ich požadovať pre povolené účely 
alebo pokiaľ dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a naša spoločnosť už nebude zo 
zákona povinná alebo nám nebude inak umožnené pokračovať v uchovávaní týchto údajov, najdlhšie po dobu 10 
rokov od skončenia účinnosti zmluvy, ktorou bol založený vzťah medzi dotknutou osobou ako obdarovaným a našou 
spoločnosťou ako darcom.   

 

8. AKÉ MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRÁVA? 

Dotknutá osoba má právo od nás získať potvrdenie či sú jej osobné údaje spracúvané alebo nie. Ak sú spracúvané, 
dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom najmä v rozsahu (i) účel spracovania; (ii) 
kategórie dotknutých osobných údajov; (iii) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo 
budú sprístupnené; (iv) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov; (v) informácia o zdroji osobných údajov; 
(vi) informácia o automatizovanom rozhodovaní a informácia týkajúca sa použitého postupu ako aj významu 
a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre dotknutú osobu a (vii) informácie o zárukách pre prípadný 
prenos osobných údajov do zahraničia mimo EHS.  

Dotknutej osobe poskytneme kópiu spracovávaných osobných údajov. Za ďalšie kópie poskytnuté na žiadosť 
dotknutej osoby však môžeme účtovať primeraný poplatok. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať udelený 
súhlas so spracúvaním. Tým nie je dotknutá zodpovednosť za ujmu vyplývajúcu z takého odvolania súhlasu. 
Dotknutá osoba má právo na to, aby sme bezodkladne opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, prípadne 
aby sme neúplné osobné údaje doplnili. 

Dotknutá osoba má právo na bezodkladný výmaz osobných údajov, ak (i) osobné údaje nie sú potrebné pre účely na, 

ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (ii) odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny 

základ pre ich spracúvanie; (iii) namieta voči spracúvaniu; (iv) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (v) osobné 

údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo Slovenskej republiky (vi) osobné 

údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.   

Dotknutá osoba má ďalej právo, aby sme obmedzili spracúvanie jej osobných údajov, keď (i) namieta presnosť 

osobných údajov ale to len počas obdobia v ktorom môžeme overiť správnosť osobných údajov; (ii) spracúvanie je 

protizákonné a dotknutá osoba odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) 

už nie sú osobné údaje dotknutej osoby potrebné pre účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje ich na 

preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo (iv) ak vznesie námietku proti spracúvaniu 

osobných údajov a to až do overenia či naše oprávnené dôvody spracúvania prevažujú nad oprávnenými dôvodmi 

dotknutej osoby. 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré nám poskytla a právo preniesť tieto údaje inému 

prevádzkovateľovi bez toho, aby sme tomu akokoľvek bránili. 

Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvame jej osobné údaje v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, 
dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 
820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk). 

 

9. AKO MÔŽE DOTKNUTÁ OSOBA UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA? 

Vaše vyššie uvedené práva si môžete uplatniť kontaktovaním zodpovednej osoby Spoločnosti, elektronicky: 

gdpr.dpo@mobis.sk, telefonicky: 041/ 515 8550, osobne: u osoby označenej ako zodpovedná osoba alebo 

poštou na adrese Spoločnosti: MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany, oddelenie Administratívy. O požiadavkách 

dotknutej osoba si vedieme evidenciu, a to spolu s údajmi o vybavení týchto požiadaviek. 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, našou spoločnosťou, kontaktujte nás na e-

mailovej adrese uvedenej nižšie:  

 

gdpr.dpo@mobis.sk  
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