Informácia prevádzkovateľa o spracovávaní osobných údajov
podľa Článku 13 NARIADENIE 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, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) (ďalej
len „Informácia“)
Budúca Generácia Európy, o.z., adresa: Nová 856/15, 958 04 Partizánske, IČO: 42 375 959 (ďalej len
„Prevádzkovateľ“), týmto oznamuje dotknutej osobe nasledovné informácie v súvislosti so
spracúvaním osobných údajov v informačných systémoch Prevádzkovateľa:
Článok 1
Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľ
Identifikačné údaje Prevádzkovateľa sú:
• Obchodné meno:
Budúca Generácia Európy, o.z.,
• Miest sídla organizácie: Nová 856/1595804 Partizánske
• IČO:
42 375 959
Kontaktné údaje Prevádzkovateľa
• E-mail:
mini.erasmus@futuregenerationeurope.eu
• Tel. kontakt:
0944166927
Článok 2
Zodpovedná osoba
Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu. V prípade otázok ohľadom ochrany osobných
údajov, nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v Článku 1
Informácie.
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PROJEKT MiniErasmus
Článok 3
Účel a právny základ spracovania osobných údajov
Osobné údaje týkajúce sa Dotknutej osoby budú v nevyhnutnom rozsahu v súlade s príslušnými
ustanoveniami Nariadenia spracúvané nasledovne:
Dotknutá osoba – uchádzač:
•

Na základe právneho základu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa podľa Článku 6 ods. 1 písm.
f) Nariadenia za účelom výberu a zapracovania uchádzača do projektu MiniErasmus a to
v rozsahu
uvedenom
v prihláške
projektu
MiniErasmus
dostupnej
na
http://futuregenerationeurope.eu/mini-erasmus-prihlaska/.

Dotknutá osoba – účastník:
•

Plnenie (nepísanej) zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe
žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa Článku 6 ods. 1.
písm. b) Nariadenia. K uzatvoreniu (nepísanej) zmluvy medzi Dotknutou osobou
a Prevádzkovateľom dôjde ku dňu doručenia e-mailu Prevádzkovateľa o tom, že Dotknutá osoba
bola vybraná do projektu MiniErasmus, pričom predmetom zmluvy /účel spracovania/ je riadna
realizácia projektu medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, prípadne poskytnutie
informácie o iných aktivitách Prevádzkovateľa a jeho partnerov. Osobné údaje sú spracované
najviac však v rozsahu osobných údajov poskytnutých v prihláške projektu MiniErasmus
dostupnej na http://futuregenerationeurope.eu/mini-erasmus-prihlaska/ za dodržania
prepdokladu minimalizácie a nevyhnutnosti a v obmedzenom rozsahu pri príjemcoch osobných
údajov, nevyhnutných pre plnenie zmluvy v zmysle článku 4.

•

Na základe právneho základu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa podľa Článku 6 ods. 1 písm.
f) Nariadenia za účelom propagácie a šírenia informovanosti o projekte MiniErasmus a činnosti
Prevádzkovateľa a to v rozsahu vizuálneho a audio-vizuálneho spracovania Dotknutej osoby.

•

Splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa podľa Článku 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia, t.j.
k výkonu práv a povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných právnych
predpisov, najmä nie však výlučne daňových a účtovných právnych predpisov.

Článok 4
Identifikácia príjemcu osobných údajov
Dotknutá osoba – uchádzač:
Príjemcami osobných údajov Dotknutých osôb je Prevádzkovateľ, členovia Prevádzkovateľa
a v obmedzenom rozsahu zástupcovia strednej školy, ktorá vysiela Dotknutú osobu na projekt za
účelom potvrdenia zonamu (v rozsahu -> meno, priezvisko).
Dotknutá osoba – účastník:
Príjemcami osobných údajov Dotknutých osôb je Prevádzkovateľ a členovia Prevádzkovateľa.
V obmedzenom rozsahu:
1. vybrané vysoké školy, ktoré príjmajú dotknutú osobu na projekt za účelom evidencie účastníka
a overenia jeho záujmu (v rozsahu -> meno, priezvisko, e-mail, stredná škola).
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2.

tútori - dobrovoľníci, ktorí Dotknuté osoby sprevádzajú v rámci projektu MiniErasmus projekt za
účelom uskutočnenia sprevádzania a pomoci študentom (v rozsahu -> meno, priezvisko, e-mail,
telefónne číslo, stredná škola).

Pri oboch kategóriach dotknutých osôb sa na účely uvedené v čl. 3 používajú komunikačné platformy:
1. Mailchimp.com
2. Google Drive
3. Facebook
4. Instagram
Článok 5
Prenos osobných údajov do tretej krajiny
Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov Účastníkov do tretích krajín.
Článok 6
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje Dotknutých osôb budú spracovávané po dobu trvania oprávneného záujmu
Prevádzkovateľa a 10 rokov od jeho skončenia pre účely archivácie a evidencie.
Osobné údaje Dotknutých osôb podľa Informácie budú spracovávané po dobu trvania zmluvného
vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou (t.j. po dobu trvania projektu), minimálne však
po dobu, ktorá je ako minimálna doba spracovania vyžadovaná právnymi predpismi Slovenskej
republiky a maximálne však 10 rokov. Dotknutá osoba môže kedykoľvek požiadať po trvaní projektu
o výmaz z databázy v zmysle Čl. 1, Čl. 2.
Článok 7
Práva Dotknutých osôb
Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k jej osobným údajom spracovávaným
Prevádzkovateľom podľa Článku 15 Nariadenia, právo na opravu osobných údajov Dotknutej osoby
podľa Článku 15 Nariadenia, právo na vymazanie osobných údajov Dotknutej osoby (právo „na
zabudnutie“) podľa Článku 17 Nariadenia, za splnenia podmienok tam stanovených, právo na
obmedzenie spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby podľa Článku 18 Nariadenia, za splnenia
podmienok tam stanovených, právo namietať spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby podľa
Článku 21 Nariadenia a právo na prenosnosť osobných údajov Dotknutej osoby podľa Článku 20
Nariadenia za predpokladu, že sú splnené podmienky na prenosnosť osobných údajov Dotknutej
osoby.
Text nariadenia nájdete na internetovej stránke:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=SK
Článok 8
Právo podať sťažnosť podľa Článku 77 Nariadenia
Dotknutá osoba má podľa Článku 77 Nariadenia právo podať sťažnosť na orgán dozoru, a to najmä
v členskom štáte EÚ jej obvyklého pobytu, miesta práce alebo údajného porušenia, ak sa domnieva,
že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami Nariadenia.
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Dozorným orgánom, ktorému je možné podať sťažnosť na území Slovenskej republiky je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Článok 9
Zákonná a zmluvná požiadavka a požiadavka oprávneného záujmu
Poskytnutie osobných údajov Dotknutých osôb podľa Informácie je požiadavkou na splnenie
oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, v časti uzatvorenie zmluvy, zmluvnou požiadavkou a v časti,
v ktorej tak ustanovujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky aj zákonnou požiadavkou.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi; následkom neposkytnutia
osobných údajov na tento účel však môže byť nemožnosť plnenia zákonných a zmluvných povinností
Prevádzkovateľa, v dôsledku čoho môže Prevádzkovateľ odmietnuť uzavretie zmluvy.

Článok 10
Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.
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PROJEKT Youth 2 Business
Článok 11
Účel a právny základ spracovania osobných údajov
Osobné údaje týkajúce sa Dotknutej osoby budú v nevyhnutnom rozsahu v súlade s príslušnými
ustanoveniami Nariadenia spracúvané nasledovne:
Dotknutá osoba – uchádzač:
•

Na základe právneho základu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa podľa Článku 6 ods. 1 písm.
f) Nariadenia za účelom výberu a zapracovania uchádzača do projektu Youth 2 Business a to
v rozsahu uvedenom v prihláške projektu Youth 2 Business dostupnej na
http://futuregenerationeurope.eu/y2b/.

Dotknutá osoba – účastník:
•

Plnenie (nepísanej) zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe
žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa Článku 6 ods. 1.
písm. b) Nariadenia. K uzatvoreniu (nepísanej) zmluvy medzi Dotknutou osobou
a Prevádzkovateľom dôjde ku dňu doručenia e-mailu Prevádzkovateľa o tom, že Dotknutá osoba
bola vybraná na podujatie Youth 2 Business, pričom predmetom zmluvy /účel spracovania/ je
riadna realizácia projektu medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, prípadne poskytnutie
informácie o iných aktivitách Prevádzkovateľa a jeho partnerov. Osobné údaje sú spracované
najviac však v rozsahu osobných údajov poskytnutých v prihláške projektu Youth 2 Business
dostupnej na http://futuregenerationeurope.eu/y2b/ za dodržania prepdokladu minimalizácie a
nevyhnutnosti a v obmedzenom rozsahu pri príjemcoch osobných údajov, nevyhnutných pre
plnenie zmluvy v zmysle článku 4.

•

Na základe právneho základu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa podľa Článku 6 ods. 1 písm.
f) Nariadenia za účelom propagácie a šírenia informovanosti o projekte Youth 2 Business s
a činnosti Prevádzkovateľa a to v rozsahu vizuálneho a audio-vizuálneho spracovania Dotknutej
osoby.

•

Splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa podľa Článku 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia, t.j.
k výkonu práv a povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných právnych
predpisov, najmä nie však výlučne daňových a účtovných právnych predpisov.

Článok 12
Identifikácia príjemcu osobných údajov
Dotknutá osoba – uchádzač:
Príjemcami osobných údajov Dotknutých osôb je Prevádzkovateľ a členovia Prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba – účastník:
Príjemcami osobných údajov Dotknutých osôb je Prevádzkovateľ a členovia Prevádzkovateľa.
V obmedzenom rozsahu partnerské obchodné spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú jednotlivých členských
podujatí Youth 2 Business a prejavia záujem o zamestnanie alebo poskytnutie stáže účastníkovi (v
rozsahu meno, priezvisko, e-mail a údaje v životopise).
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Pri oboch kategóriach dotknutých osôb sa na účely uvedené v čl. 11 používajú komunikačné platformy:
1. Mailchimp.com
2. Google Drive
3. Facebook
4. Instagram
Článok 13
Prenos osobných údajov do tretej krajiny
Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov Účastníkov do tretích krajín.
Článok 14
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje Dotknutých osôb budú spracovávané po dobu trvania oprávneného záujmu
Prevádzkovateľa a 10 rokov od jeho skončenia pre účely archivácie a evidencie.
Osobné údaje Dotknutých osôb podľa Informácie budú spracovávané po dobu trvania zmluvného
vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou (t.j. po dobu trvania projektu), minimálne však
po dobu, ktorá je ako minimálna doba spracovania vyžadovaná právnymi predpismi Slovenskej
republiky a maximálne však 10 rokov. Dotknutá osoba môže kedykoľvek požiadať po trvaní projektu
o výmaz z databázy v zmysle Čl. 1, Čl. 2.
Článok 15
Práva Dotknutých osôb
Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k jej osobným údajom spracovávaným
Prevádzkovateľom podľa Článku 15 Nariadenia, právo na opravu osobných údajov Dotknutej osoby
podľa Článku 15 Nariadenia, právo na vymazanie osobných údajov Dotknutej osoby (právo „na
zabudnutie“) podľa Článku 17 Nariadenia, za splnenia podmienok tam stanovených, právo na
obmedzenie spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby podľa Článku 18 Nariadenia, za splnenia
podmienok tam stanovených, právo namietať spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby podľa
Článku 21 Nariadenia a právo na prenosnosť osobných údajov Dotknutej osoby podľa Článku 20
Nariadenia za predpokladu, že sú splnené podmienky na prenosnosť osobných údajov Dotknutej
osoby.
Text nariadenia nájdete na internetovej stránke:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=SK
Článok 16
Právo podať sťažnosť podľa Článku 77 Nariadenia
Dotknutá osoba má podľa Článku 77 Nariadenia právo podať sťažnosť na orgán dozoru, a to najmä
v členskom štáte EÚ jej obvyklého pobytu, miesta práce alebo údajného porušenia, ak sa domnieva,
že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami Nariadenia.
Dozorným orgánom, ktorému je možné podať sťažnosť na území Slovenskej republiky je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
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Článok 17
Zákonná a zmluvná požiadavka a požiadavka oprávneného záujmu
Poskytnutie osobných údajov Dotknutých osôb podľa Informácie je požiadavkou na splnenie
oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, v časti uzatvorenie zmluvy, zmluvnou požiadavkou a v časti,
v ktorej tak ustanovujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky aj zákonnou požiadavkou.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi; následkom neposkytnutia
osobných údajov na tento účel však môže byť nemožnosť plnenia zákonných a zmluvných povinností
Prevádzkovateľa, v dôsledku čoho môže Prevádzkovateľ odmietnuť uzavretie zmluvy.

Článok 18
Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.
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PROJEKT Bermudia
Článok 19
Účel a právny základ spracovania osobných údajov
Osobné údaje týkajúce sa Dotknutej osoby budú v nevyhnutnom rozsahu v súlade s príslušnými
ustanoveniami Nariadenia spracúvané nasledovne:
Dotknutá osoba – účastník:
•

Plnenie (nepísanej) zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe
žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa Článku 6 ods. 1.
písm. b) Nariadenia. K uzatvoreniu (nepísanej) zmluvy medzi Dotknutou osobou
a Prevádzkovateľom dôjde ku dňu doručenia potvrdzujúceho e-mailu Prevádzkovateľa o tom, že
Dotknutá osoba sa stala súčasťou projektu Bermudia na základe vyplnenia registrácie, pričom
predmetom zmluvy /účel spracovania/ je riadna realizácia projektu medzi dotknutou osobou
a Prevádzkovateľom, prípadne poskytnutie informácie o iných aktivitách Prevádzkovateľa a jeho
partnerov. Osobné údaje sú spracované najviac však v rozsahu osobných údajov poskytnutých
v prihláške projektu Bermudia dostupnej na www.futuregenerationeurope.eu/bermudia/ za
dodržania prepdokladu minimalizácie a nevyhnutnosti a v obmedzenom rozsahu pri príjemcoch
osobných údajov, nevyhnutných pre plnenie zmluvy v zmysle článku 20.

•

Na základe právneho základu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa podľa Článku 6 ods. 1 písm.
f) Nariadenia za účelom propagácie a šírenia informovanosti o projekte Bermudia a činnosti
Prevádzkovateľa a to v rozsahu vizuálneho a audio-vizuálneho spracovania Dotknutej osoby.

•

Splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa podľa Článku 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia, t.j.
k výkonu práv a povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných právnych
predpisov, najmä nie však výlučne daňových a účtovných právnych predpisov.

Článok 20
Identifikácia príjemcu osobných údajov
Dotknutá osoba – účastník:
Príjemcami osobných údajov Dotknutých osôb je Prevádzkovateľ a členovia Prevádzkovateľa.
V obmedzenom rozsahu Partneri Prevádzkovateľa za účelom poskytnutia výherných alebo súťažných
cien, prípadne za účelom realizácie celoslovenského kola súťaže. (rozsah -> meno, priezvisko, stredná
škola)
Pri Dotknutých osobách sa na účely uvedené v čl. 19 používajú komunikačné platformy:
1. Mailchimp.com
2. Google Drive
3. Facebook
4. Instagram
Článok 21
Prenos osobných údajov do tretej krajiny
Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov Účastníkov do tretích krajín.
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Článok 22
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje Dotknutých osôb budú spracovávané po dobu trvania oprávneného záujmu
Prevádzkovateľa a 10 rokov od jeho skončenia pre účely archivácie a evidencie.
Osobné údaje Dotknutých osôb podľa Informácie budú spracovávané po dobu trvania zmluvného
vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou (t.j. po dobu trvania projektu), minimálne však
po dobu, ktorá je ako minimálna doba spracovania vyžadovaná právnymi predpismi Slovenskej
republiky a maximálne však 10 rokov. Dotknutá osoba môže kedykoľvek požiadať po trvaní projektu
o výmaz z databázy v zmysle Čl. 1, Čl. 2.
Článok 23
Práva Dotknutých osôb
Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k jej osobným údajom spracovávaným
Prevádzkovateľom podľa Článku 15 Nariadenia, právo na opravu osobných údajov Dotknutej osoby
podľa Článku 15 Nariadenia, právo na vymazanie osobných údajov Dotknutej osoby (právo „na
zabudnutie“) podľa Článku 17 Nariadenia, za splnenia podmienok tam stanovených, právo na
obmedzenie spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby podľa Článku 18 Nariadenia, za splnenia
podmienok tam stanovených, právo namietať spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby podľa
Článku 21 Nariadenia a právo na prenosnosť osobných údajov Dotknutej osoby podľa Článku 20
Nariadenia za predpokladu, že sú splnené podmienky na prenosnosť osobných údajov Dotknutej
osoby.
Text nariadenia nájdete na internetovej stránke:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=SK
Článok 24
Právo podať sťažnosť podľa Článku 77 Nariadenia
Dotknutá osoba má podľa Článku 77 Nariadenia právo podať sťažnosť na orgán dozoru, a to najmä
v členskom štáte EÚ jej obvyklého pobytu, miesta práce alebo údajného porušenia, ak sa domnieva,
že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami Nariadenia.
Dozorným orgánom, ktorému je možné podať sťažnosť na území Slovenskej republiky je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Článok 25
Zákonná a zmluvná požiadavka a požiadavka oprávneného záujmu
Poskytnutie osobných údajov Dotknutých osôb podľa Informácie je požiadavkou na splnenie
oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, v časti uzatvorenie zmluvy, zmluvnou požiadavkou a v časti,
v ktorej tak ustanovujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky aj zákonnou požiadavkou.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi; následkom neposkytnutia
osobných údajov na tento účel však môže byť nemožnosť plnenia zákonných a zmluvných povinností
Prevádzkovateľa, v dôsledku čoho môže Prevádzkovateľ odmietnuť uzavretie zmluvy.
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Článok 26
Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.
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