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Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

 
 

Prevádzkovateľ: MAS ŠAFRÁN, o.z. 

Kontaktná osoba: Mgr. Natália Maťašová, manažérka MAS 

Vypracovala: Mgr. Simona Antolová, administratívna pracovníčka MAS 

Dňa: 20.04.2018 

 

Vážení členovia MAS ŠAFRÁN, v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov Vám 
oznamujeme, že starostlivo uchovávame a chránime Vaše osobné údaje v zmysle platných 
zákonov. Chceme Vás ubezpečiť, že vykonávame rôzne technické, bezpečnostné 
a personálne opatrenia, aby Vaše osobné údaje neboli zneužité. Vzhľadom k súčasnej 
informačnej povinnosti Vás touto formou informujeme aj o rozsahu, účele a dobe 
spracovania osobných údajov.  

Rozsah spracovania osobných údajov 

V prihláške za člena občianskeho zduženia MAS ŠAFRÁN uvádzajú fyzické osoby  
identifikačné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska 
a kontaktné údaje: telefónne číslo a e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje spĺňajú 
zákonom danú podmienku minimalizácie osobných údajov, čo znamená, že spracúvané 
a uchovávané informácie o našich členoch sú primerané, relevantné a obmedzené na 
nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.  

mailto:kancelaria.massafran@gmail.com
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqyNHj7ejZAhWEDewKHY9TAFEQjRwIBg&url=http%3A%2F%2Fwww.op-kzp.sk%2Fenergetika%2F&psig=AOvVaw1rH3LqvzZepqKakCEVwGwt&ust=1521015234876720
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM4peI7ujZAhVMsaQKHZc7DXUQjRwIBg&url=http%3A%2F%2Fwww.cmrrsb.sk%2F&psig=AOvVaw2aRu3IMj0JTCRmf_r8Hm0G&ust=1521015365866725
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM0peg7ujZAhUOr6QKHbFdB_EQjRwIBg&url=http%3A%2F%2Fwww.mpsr.sk%2Findex.php%3FnavID%3D47%26sID%3D43%26navID2%3D1185&psig=AOvVaw2aRu3IMj0JTCRmf_r8Hm0G&ust=1521015365866725


                                     
                   Mail:kancelaria.massafran@gmail.com 
                                                                                                                    
                   Mobil:00421-914 331 242 
                   IČO: 42089069 

                                                      DIČ: 2022884919 

 

                            

Účel spracovania osobných údajov 

Všetky osobné údaje členov nášho združenia spracúvame na základe ich písomného 
súhlasu, ktorý dali podpisom prihlášky za člena združenia. Poskytnuté osobné údaje 
spracúvame za účelom vedenia evidencie členov podľa platných Stanov občianskeho 
združenia a za účelom hodnotenia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 

Doba spracovania osobných údajov 

Doba spracovania a uchovávania osobných údajov je určená podľa platných zákonov. 
V súvislosti s touto skutočnosťou Vás chceme informovať, že Vaše osobné údaje sa 
neprenášajú a slúžia výlučne na vyššie uvedené účely občianskeho združenia MAS 
ŠAFRÁN.  

Opatrenia k zaisteniu osobných údajov 

Občianske združenie MAS ŠAFRÁN je povinné prijať také opatrenia, aby nemohlo dôjsť 
k neoprávnenému prístupu k osobným údajom členov alebo k ich zničeniu, zmene, 
prípadne k ich strate.  

Chceme informovať našich súčasných, ako aj bývalých členov, že ich osobné údaje 
v tlačenej podobe sú zaistené zámkami v priestoroch kancelárie a v archívnej miestnosti na 
to určenej. Čo sa týka údajov v elektronickej podobe, sú chránené antivírusovým 
programom, prístupovými heslami a sú zálohované na externom disku. Ďalej Vás chceme 
informovať, že všetky oprávnené osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi, boli 
poučené o mlčanlivosti.  

Práva člena podľa platnej legislatívy 

Každý člen má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, právo na 
vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na presnosť údajov, právo odvolať 
súhlas, právo namietať spracúvanie, právo podať návrh na začatie konania a právo 
požadovať informácie o stave spracovania jeho osobných údajov.  

Záverečné ustanovenia 

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je k dispozícii na webovej stránke – 
www.massafran.sk. V prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok, týkajúcich sa ochrany 
osobných údajov, nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, ktoré 
sú uvedené v hlavičke tohto dokumentu.  

 

 

mailto:kancelaria.massafran@gmail.com
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqyNHj7ejZAhWEDewKHY9TAFEQjRwIBg&url=http%3A%2F%2Fwww.op-kzp.sk%2Fenergetika%2F&psig=AOvVaw1rH3LqvzZepqKakCEVwGwt&ust=1521015234876720
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM4peI7ujZAhVMsaQKHZc7DXUQjRwIBg&url=http%3A%2F%2Fwww.cmrrsb.sk%2F&psig=AOvVaw2aRu3IMj0JTCRmf_r8Hm0G&ust=1521015365866725
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM0peg7ujZAhUOr6QKHbFdB_EQjRwIBg&url=http%3A%2F%2Fwww.mpsr.sk%2Findex.php%3FnavID%3D47%26sID%3D43%26navID2%3D1185&psig=AOvVaw2aRu3IMj0JTCRmf_r8Hm0G&ust=1521015365866725
http://www.massafran.sk/

