SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby Klub akcionárov Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., o.z., sídlo: Hlavné námestie 356/5, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO:
52861058, registračné číslo: VVS/1-900/90-58096, registrový úrad: MV SR (ďalej aj ako „KA VVS OZ“ ) spracovával vaše
osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok.
Rozsah spracovania vašich osobných údajov
KA VVS OZ bude vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli.
Účel spracovania vašich osobných údajov
Občianske združenie KA VVS OZ bude vaše osobné údaje spracovávať za účelom registrácie v KA VVS OZ, zasielania
informácií o aktivitách združenia KA VVS OZ, prieskumu spokojnosti a zlepšovania služieb KA VVS OZ, marketingové
a štatistické účely, poskytovania služieb členom KA VVS OZ.
Právny základ spracovanie osobných údajov
Právnym základom spracovania je váš súhlas a skutočnosť, že vaše údaje sú potrebné pre vznik členstva v KA VVS OZ a
využívanie výsledkov aktivít občianskeho združenia KA VVS OZ. Osobné údaje sú spracované v súlade s Všeobecným
nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - (ďalej aj ako
"GDPR").
Doba, po ktorej budú vaše osobné údaje spracovávané
Občianske združenie KA VVS OZ bude vaše osobné údaje spracovávať, kým súhlas neodvoláte.
Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Tento váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať poštou alebo
odoslaním požiadavky na info@klubakcionarov.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca
zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.
Osoby s prístupom k vašim osobným údajom
Ak to bude potrebné pre plnenie činností KA VVS OZ s prihliadnutím na daný účel, môžu mať k vašim osobným údajom
prístup pracovníci občianskeho združenia KA VVS OZ, členovia orgánov KA VVS OZ, zmluvní partneri KA VVS OZ (napr.
advokát, účtovník, audítor atp.), ktorí budú viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť v rovnakom rozsahu ako je rozsah
povinnosti KA VVS OZ zachovávať mlčanlivosť o údajoch KA VVS OZ. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom len
po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služieb, plnenie úloh KA
VVS OZ za splnenia zákonných požiadaviek.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa
KA VVS OZ môžete kontaktovať poštou na adrese: Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z.,
sídlo: Hlavné námestie 356/5, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika alebo e-mailom na adrese:
info@klubakcionarov.sk.
Vaše práva súvisiace s ochranou vašich osobných údajov
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, namietať
alebo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom,
byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazaní a ďalšie práva stanovené v zákone č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov.
Právo namietať
Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Námietku je nutné podať občianskemu združeniu KA VVS
OZ. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu zameranému na e-mailový marketing viažúci sa na aktivity
občianskeho združenia KA VVS OZ, KA VVS OZ osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude, ak nepreukáže
závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre
určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.
Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu
plynúcich z GDPR dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk .
Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutie osobných údajov
Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že vaše osobné údaje
neposkytnete, nehrozia vám žiadne sankcie.

