
Všeobecné ustanovenia o ochrane osobných údajov 

 

1. Definície základných pojmov 

1.1. Portál je webové sídlo www.ludialudom.sk, vrátane všetkých jeho subdomén.  
1.2. Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
 
 

Ochrana osobných údajov 
 

9.1. Portál ĽudiaĽuďom.sk  je na základe Dohody o poskytnutí peňažného príspevku v zmysle 
Článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia oprávnený bez súhlasu Darcu na účely uzavretia a plnenia 
Dohody o poskytnutí peňažného príspevku získavať a spracúvať údaje Darcov, ktorými sú 
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo Darcu. Adresu trvalého pobytu 
Darcu poskytuje za účelom poskytnutia Daru a telefónne číslo za účelom komunikácie 
ohľadne dodania Daru.  

9.2. Portál ĽudiaĽuďom.sk má právo v súlade s príslušnými právnymi predpismi poveriť  
spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorý bude spracúvať osobné údaje v 
mene Portálu. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za 
podmienok dojednaných s Portálom v písomnej zmluve alebo v písomnom poverení. Údaje o 
sprostredkovateľoch sú zverejnené na Portáli. Poverenie nového sprostredkovateľa Portál 
oznamuje Darcom rovnako zverejnením identifikačných údajov sprostredkovateľa na Portáli. 

9.3. Portál sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných 
osobných údajov ako aj informácií o Darcoch v súlade s Nariadením a platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky a okrem prípadov ustanovených týmito predpismi, 
Všeobecnými podmienkami, Dohodou o poskytnutí peňažného príspevku alebo inak 
dohodnutých s Portálom ich nebude oznamovať tretím osobám. 

9.4. Doba uchovávania osobných údajov, ktorá je v prípade osobných údajov v rozsahu meno, 
priezvisko, adresa trvalého pobytu na účel uzatvorenia a plnenia Dohody o poskytnutí 
peňažného príspevku desať (10) rokov od ukončenia Dohody o poskytnutí peňažného 
príspevku, teda doručenia Daru a v prípade vyjadrenia súhlasu so spracovaním osobných 
údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná poštová adresa, 
kontaktné telefónne číslo a kontaktná adresa elektronickej pošty, na tri (3) roky odo dňa  
vyjadrenia súhlasu na  spracovanie osobných údajov na marketingové účely. 

9.5. Darca má právo (i) požadovať od Dodávateľa prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 
15 Nariadenia, (ii) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia (iii) na výmaz 
osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných 
údajov podľa Článku 18 Nariadenia (v) namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 
21 Nariadenia a (vi) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia. 

 
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (registrácia na Portáli) 

 

Svojim elektronickým potvrdením na tomto Súhlase so spracúvaním osobných údajov, ako dotknutá 
osoba v zmysle 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“) 

http://www.ludialudom.sk/


potvrdzujem, že ešte pred poskytnutím svojich osobných údajov neziskovej organizácii ĽUDIA 
ĽUĎOM, n.o. som bol/a oboznámený/á o skutočnostiach podľa Článku 13 Nariadenia, a to 
nasledovných: 

1. identifikačné údaje prevádzkovateľa: ĽUDIA ĽUĎOM, n.o., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava 4, 

IČO: 42 166 683, registrovanej v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby vedenom Okresným úradom Bratislava, r.č. OVVS-23907/287/2009-NO, 

kontaktný telefonický údaj Podniku: 02 350 350 35 Právnym základom na spracovanie osobných 

údajov je nižšie udelený súhlas, ktorý sa udeľuje za účelom registrácie na portáli ĽudiaĽuďom.sk.  

2. kontaktné údaje osoby zodpovednej v Podniku za ochranu osobných údajov: email: 

dpo@internet.sk, poštová adresa: Borská 6, 841 04 Bratislava 4,  

3. doba uchovávania osobných údajov je v prípade udelenia nižšie uvedeného súhlasu na tri (3) roky 

odo dňa  vyjadrenia súhlasu na  spracovanie osobných údajov na marketingové účely  

4. ako dotknutá osoba mám právo:  

(i) požadovať od Podniku prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia, 

(ii) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,  

(iii) na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,  

(iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,  

(v) namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a  

(vi) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia, 

5. ako dotknutá osoba mám právo svoj nižšie udelený súhlas so spracúvaním svojich osobných 

údajov kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. V takom prípade 

je Podnik povinný moje osobné údaje bezodkladne vymazať v zmysle článku 17 Nariadenia. 

6. ako dotknutá osoba mám právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia, 

 

 

Súhlasím s tým, aby nezisková organizácia ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. spracúvala moje osobné údaje za 
účelom registrácie na portáli ĽudiaĽuďom.sk, ktorá umožňuje využívať služby tohto portálu, a to za 
podmienok uvedených vyššie. 
 
 
 

Poučenie (Príjemca) 
 

Príjemca vyplnením a odoslaním Darovacej zmluvy potvrdzuje, že ešte pred vyplnením 
a odoslaním darovacej zmluvy sa oboznámil o skutočnostiach podľa Článku 13 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“), a to o nasledovných 
skutočnostiach: 
- identifikačné údaje prevádzkovateľa internetového portálu www.ludialudom.sk: ĽUDIA ĽUĎOM, 

n.o., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava 4, IČO: 42 166 683, registrovanej v Registri 
neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Okresným 
úradom Bratislava, r.č. OVVS-23907/287/2009-NO (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). 
Kontaktný telefonický údaj prevádzkovateľa: 02 350 350 35, 

- kontaktné údaje osoby zodpovednej u prevádzkovateľa za ochranu osobných údajov: e-mail: 
dpo@internet.sk, 

- účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvného (záväzkového) vzťahu založeného 
Darovacou zmluvou v zmysle Pravidiel využívania internetového portálu www.ludialudom.sk 
(ďalej len ako „Zmluva“), 

- doba uchovávania osobných údajov v prípade osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, 
adresa trvalého pobytu, IBAN, telefónne číslo a e-mailová adresa získaných na účel vytvorenia 



Zmluvy je desať (10) rokov odo dňa ukončenia Zmluvy, a to z dôvodu archivácie v zmysle 
príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.  

- Príjemca má právo: (i) požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa 
Článku 15 Nariadenia, (ii) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia, (iii) na 
výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia, (iv) na obmedzenie spracúvania 
osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia, (v) namietať spracúvanie osobných údajov 
podľa Článku 21 Nariadenia a (vi) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 
Nariadenia, 

- V prípade, ak Príjemca udelil prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov na 
nejaké špecifické účely, ako napr. marketing, registráciu a pod., má Príjemca právo kedykoľvek 
takýto súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov odvolať a to rovnakou formou, ako svoj 
súhlas udelil, alebo osobne v sídle prevádzkovateľa, 

- Príjemca má právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia, 
- získanie osobných údajov je nevyhnutné na vytvorenie Zmluvy, ako aj na jej plnenie a Príjemca 

je povinný tieto osobné údaje prevádzkovateľovi pred vytvorením Zmluvy poskytnúť, 
pretože v prípade neposkytnutia osobných údajov Príjemcu, nie je možné Zmluvu vytvoriť, 
a ani ju plniť. 

- Príjemca súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať všetky dokumenty 
poskytnuté za účelom jeho tvrdení vo výzve.  

 
 
 

Poučenie (Darca) 
 

Poskytovateľ vyplnením a odoslaním Darovacej zmluvy potvrdzuje, že ešte pred vyplnením 
a odoslaním darovacej zmluvy sa oboznámil o skutočnostiach podľa Článku 13 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“), a to o nasledovných 
skutočnostiach: 
- identifikačné údaje prevádzkovateľa internetového portálu www.ludialudom.sk: ĽUDIA ĽUĎOM, 

n.o., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava 4, IČO: 42 166 683, registrovanej v Registri 
neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Okresným 
úradom Bratislava, r.č. OVVS-23907/287/2009-NO (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). 
Kontaktný telefonický údaj prevádzkovateľa: 02 350 350 35, 

- kontaktné údaje osoby zodpovednej u prevádzkovateľa za ochranu osobných údajov: e-mail: 
dpo@internet.sk, 

- účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvného (záväzkového) vzťahu založeného 
Darovacou zmluvou v zmysle Pravidiel využívania internetového portálu www.ludialudom.sk 
(ďalej len ako „Zmluva“), 

- doba uchovávania osobných údajov v prípade osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, 
adresa trvalého pobytu, IBAN, telefónne číslo a e-mailová adresa získaných na účel vytvorenia 
Zmluvy je desať (10) rokov odo dňa ukončenia Zmluvy, a to z dôvodu archivácie v zmysle 
príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.  

- Poskytovateľ má právo: (i) požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom 
podľa Článku 15 Nariadenia, (ii) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia, (iii) 
na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia, (iv) na obmedzenie spracúvania 
osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia, (v) namietať spracúvanie osobných údajov 
podľa Článku 21 Nariadenia a (vi) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 
Nariadenia, 

- V prípade, ak Poskytovateľ udelil prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov 
na nejaké špecifické účely, ako napr. marketing, registráciu a pod., má Poskytovateľ právo 
kedykoľvek takýto súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov odvolať a to rovnakou 
formou, ako svoj súhlas udelil, alebo osobne v sídle prevádzkovateľa, 

- Poskytovateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia, 
- získanie osobných údajov je nevyhnutné na vytvorenie Zmluvy, ako aj na jej plnenie 

a Poskytovateľ je povinný tieto osobné údaje prevádzkovateľovi pred vytvorením Zmluvy 
poskytnúť, pretože v prípade neposkytnutia osobných údajov Poskytovateľa, nie je možné 
Zmluvu vytvoriť, a ani ju plniť. 

- Poskytovateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať všetky dokumenty 
poskytnuté za účelom jeho tvrdení vo výzve. 

 
 
 



 
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (Overovateľ) 

 

Svojim elektronickým potvrdením na tomto Súhlase so spracúvaním osobných údajov, ako dotknutá 
osoba v zmysle 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“) 
potvrdzujem, že ešte pred poskytnutím svojich osobných údajov neziskovej organizácii ĽUDIA 
ĽUĎOM, n.o. som bol/a oboznámený/á o skutočnostiach podľa Článku 13 Nariadenia, a to 
nasledovných: 

7. identifikačné údaje prevádzkovateľa: ĽUDIA ĽUĎOM, n.o., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava 4, 

IČO: 42 166 683, registrovanej v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby vedenom Okresným úradom Bratislava, r.č. OVVS-23907/287/2009-NO, 

kontaktný telefonický údaj Podniku: 02 350 350 35. Právnym základom na spracovanie osobných 

údajov je nižšie udelený súhlas, ktorý sa udeľuje za účelom overenia pravdivosti údajov 

poskytnutých Príjemcom na portáli ĽudiaĽuďom.sk.  

8. kontaktné údaje osoby zodpovednej v Podniku za ochranu osobných údajov: email: 

dpo@internet.sk, poštová adresa: Borská 6, 841 04 Bratislava 4,  

9. doba uchovávania osobných údajov je v prípade udelenia nižšie uvedeného súhlasu na tri (3) roky 

odo dňa  vyjadrenia súhlasu na  spracovanie osobných údajov na marketingové účely  

10. ako dotknutá osoba mám právo:  

(vii) požadovať od Podniku prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia, 

(viii) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,  

(ix) na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,  

(x) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,  

(xi) namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a  

(xii) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia, 

11. ako dotknutá osoba mám právo svoj nižšie udelený súhlas so spracúvaním svojich osobných 

údajov kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. V takom prípade 

je Podnik povinný moje osobné údaje bezodkladne vymazať v zmysle článku 17 Nariadenia. 

12. ako dotknutá osoba mám právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia, 

 

 

Súhlasím s tým, aby nezisková organizácia ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. spracúvala moje osobné údaje za 
účelom overenia pravdivosti údajov poskytnutých Príjemcom na portáli ĽudiaĽuďom.sk, a to za 
podmienok uvedených vyššie. 

 


