INFORMÁCIE
O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov vám oznamujeme – v súlade s čl. 13 ods. 1
a ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 04. 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) (Ú. v. EÚ L
zo 04. 05. 2016, č. 119, s. 1), ďalej len „GDPR”, že:
I.

PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV.
Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej [Ministerstvo pre fondy a regionálnu politiku]
so sídlom: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Varšava, zastúpené Rafałom Balińským – riaditeľom
Departamentu Współpracy Terytorialnej [Odboru územnej spolupráce] Ministerstva pre fondy
a regionálnu politiku.

II.

ZODPOVEDNÁ OSOBA.
1. Prevádzkovateľ menoval zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať vo veciach
spojených s ochranu osobných údajov nasledujúcim spôsobom:
− písomne na adrese sídla prevádzkovateľa.

III.

PRÁVNY ZÁKLAD A CIELE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
1. Vaše údaje sú spracúvane v súvislosti s realizáciou projektu „Za vôňou dreva” na základe
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre projekt „Za vôňou dreva” č. PLSK.01.01.0024-0139/17/00, v súlade s rozhodnutím Monitorovacieho výboru č. 28.2019 zo dňa
19 .03. 2019, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko
2014-2020, uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a Gminou Brenna so sídlom:
ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, zastúpenou starostom Gminy Brenna.
2. V súvislosti s realizáciou projektu „Za vôňou dreva” budú spracúvané nasledujúce osobné
údaje prijímateľov podpory t. j. účastníkov projektových aktivít:
− priezvisko a meno (mená),
− bydlisko,
− špeciálne potreby.
3. V súvislosti s realizáciou projektu „Za vôňou dreva” budú spracúvané nasledujúce osobné
údaje zástupcov (opatrovníkov) prijímateľov podpory/ účastníkov projektových aktivít:
− priezvisko a meno (mená),
− kontaktné telefónne číslo.

4. V rámci realizácie projektu „Za vôňou dreva” budú zhotovované fotky prijímateľov
podpory/ účastníkov projektových aktivít, ktoré požaduje prevádzkovateľ pre potvrdenie
realizácie projektu a v rámci povinnej propagácie projektu. Fotografie nebude
prevádzkovateľ používať na komerčné účely a v súvislosti s ich použitím nevznikajú
žiadane nároky, predovšetkým právo na odmenu.
IV.

DOTKNUTÉ OSOBY.
1. Údaje nebudú poskytované iným subjektom, okrem subjektov oprávnených na ich
spracúvanie na základe právnych predpisov, vrátane Riadiaceho orgánu – Ministerstva pre
fondy a regionálnu politiku, Spoločného technického sekretariátu v Krakove, národného
kontrolóra a Obecného úradu Gminy Brenna na základe zmluvy o realizácii projektu
„Za vôňou dreva”.
2. Účasťou na projekte sa poskytuje súhlas na zverejňovanie podobizne účastníka, zachytenej
na fotografii/fotografiách, na internetových stránkach, portáloch, servisoch a v tlačených
materiáloch, vydávaných organizátorom a inými osobami splnomocnenými
prevádzkovateľom, vrátane zaznamenávania, rozmnožovania, uvádzania na trh,
sprístupňovania.
3. Fotografie poskytnuté Obecnému úradu Brenna nebudú využívané na komerčné účely
a v súvislosti s ich použitím nevznikajú ich poskytovateľovi žiadne nároky, najmä právo
na odmenu.
4. Fotografie získané v priebehu realizácie projektu „Za vôňou dreva” môžu byť zverejňované
na internetových stránkach: www.brenna.org.pl, https://turysta.brenna.org.pl/pl/zawoniom-drzewa,
https://ewt.slaskie.pl/czytaj/projekty_z_zakresu_dziedzictwa,
https://pl.plsk.eu/, https://www.babin.sk/, www.facebook.com – profil Gminy Brenna,
Biblioteki Publicznej [Verejnej knižnice] Gminy Brenna a v novinách „Wieści znad Brennicy”.

V.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.
1. Vaše osobné údaje budú uchovávané počas doby nevyhnutnej pre naplnenie účelu, pre

ktorý boli zhromaždené alebo počas doby stanovenej právnymi predpismi.
2. Po naplnení účelu, na ktorý boli vaše osobné údaje zhromaždené, môžu byť tieto údaje
uchovávané iba na archiváciu, po dobu, ktorá bude vymedzená na základe nariadenia
predsedu vlády vo veci obehu dokumentov, jednotných vecných zoznamov spisov a príručky
týkajúcej sa organizácie a rozsahu pôsobenia podnikových archívov za podmienky,
že osobitné predpisy neustanovujú inak.
VI.

PRÁVA OSÔB POSKYTUJÚCICH ÚDAJE, VRÁTANE PRÍSTUPU K OSOBNÝM ÚDAJOM.
V súlade s podmienkami stanovenými GDPR máte právo požiadať prevádzkovateľa o:
1. prístup k obsahu svojich osobných údajov,
2. úpravu (opravovanie) svojich osobných údajov,
3. vymazanie osobných údajov v rozsahu údajov spracúvaných na základe vášho súhlasu,

4. obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov v prípade pochybností o správnom
spracúvaní osobných údajov,

5. prenos svojich osobných údajov v rozsahu údajov spracúvaných na základe vášho súhlasu
a okrem toho máte právo namietať spracúvanie vašich údajov.
VII.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS.
1. V prípadoch, v ktorých je na spracúvanie osobných údajov potrebný súhlas, máte vždy právo

odmietnuť súhlas a v prípadoch, ak bol súhlas skôr poskytnutý, máte právo ho odvolať.
2. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie vašich údajov poskytnutých pred týmto

odvolaním.
VIII.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ NA DOZORNÝ ORGÁN.
Ak podľa vášho názoru spracúvanie vašich osobných údajov porušuje predpisy o ochrane
osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov.

IX.

INFORMÁCIE O POVINNOM/DOBROVOĽNOM POSKYTNUTÍ ÚDAJOV A NÁSLEDKOCH NEPOSKYTNUTIA
OSOBNÝCH ÚDAJOV.
Poskytnutie vašich osobných údajov je potrebné pre realizáciu projektu „Za vôňou dreva”
a v súvislosti s realizáciou iných nekomerčných cieľov, o ktorých musíte byť povinne
informovaní.
Poskytnutie súhlasu na využitie podobizne je dobrovoľné, ale pre realizáciu cieľov projektu
nevyhnutné.

X.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE, PROFILOVANIE.
Vaše osobné údaje nebudú spracúvané automatizovaným spôsobom ani nebudú profilované.

