
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov 

 

Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva, so sídlom: Vajnorská ul. č. 1, 815 70 Bratislava 3, Nové Mesto, 
Slovenská republika, evidenčné číslo na Ministerstve vnútra SR: VVS/1-2200/90-247, webová stránka: www.ozppap.sk, 
e-mail: ozppap@kozsr.sk, ako prevádzkovateľ 

Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článku 
13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“): 
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby - člena Odborového zväzu pracovníkov 
peňažníctva a poisťovníctva je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia: „Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.“. Zmluvou je vzťah medzi Odborovým zväzom pracovníkov 
peňažníctva a poisťovníctva (ďalej len „Odborový zväz“) a dotknutou osobou založený prihláškou do Odborového zväzu 
a potvrdený vystavením členského preukazu dotknutej osobe Odborovým zväzom.  
 

Prevádzkovateľ pri napĺňaní svojho poslania definovaného v článku 3 Stanov Odborového zväzu spracúva osobné 
údaje na nasledovné účely: 

- plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich so správou členskej základne - evidencia členov, evidencia členských 
preukazov,  

- plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z poskytovania výhod a služieb členom, 
- organizovanie odborových, športových, spoločenských podujatí pre svojich členov, 
- spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov. 
 
Pri spracovávaní na tieto účely môžu byť osobné údaje poskytnuté týmto kategóriám príjemcov: Konfederácia 
odborových zväzov, Integrovaný odborový zväz, inšpektoráty práce, odborové organizácie, poskytovatelia poisťovacích 
služieb, poskytovatelia služieb poskytujúcich členské výhody, advokáti, súdy, exekútori, zamestnávatelia, pri ktorých 
pôsobia organizačné súčasti Odborového zväzu (základné organizácie). 
 
Doba uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby počas 
trvania jej členstva v Odborovom zväze vrátane doby členstva, ktorá sa podľa Stanov Odborového zväzu (bod 6.5) 
započítava do dĺžky členstva, a počas celej doby trvania vzťahu dotknutej osoby k Odborovému zväzu vyplývajúcej zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov.  
 
Ako dotknutá osoba máte právo:  
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom 

- na opravu svojich osobných údajov 

- na vymazanie svojich osobných údajov 

- na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov 

- namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov 

- na prenosnosť svojich osobných údajov 

- svoj súhlas kedykoľvek odvolať (ak je súhlas právnym základom spracúvania) 

- podať sťažnosť dozornému orgánu, t. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

Práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia.  

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči 
prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti. 
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované spracúvanie osobných údajov ani profilovanie. 
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