
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

 

1. Tento dokument obsahuje samostatné informácie o spracovaní osobných údajov a ďalej samostatnú 

Dohodu o spracovaní osobných údajov. 

 

2. Účelom tohto dokumentu je v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov 

poskytnúť dotknutým osobám informácie o spracovaní osobných údajov, ak sú osobné údaje 

poskytované priamo dotknutými osobami (Časť I), respektíve upraviť práva o povinnosti medzi 

prevádzkovateľom a poskytovateľom, ak sú osobné údaje poskytované prevádzkovateľom 

poskytovateľovi (Časť II). 

 

3. Ak sú osobné údaje poskytované v súlade s ďalej vymedzeným účelom priamo dotknutou osobou, 

je rozhodnou Časť I. 

 

4. Ak sú osobné údaje poskytované v súlade s ďalej vymedzeným účelom prevádzkovateľom 

poskytovateľovi údajov, je rozhodnou Časť II. Prevádzkovateľ je spravidla organizáciou 

vykonávajúcou charitatívnu činnosť, ktorá vyhľadáva možnosti podpory pre dotknutú osobu. 

 

 

ČASŤ I. 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

1. UDELENIE SÚHLASU 

 

Týmto udeľujem spoločnosti SERVIS CLIMAX a.s., IČO: 253 52 628, so sídlom Vsetín, Jasenice 

1253, PSČ: 755 01, zapísanej v OR vedenom Krajským súdom v Ostrave pod sp. zn. B 3231, súhlas so 

spracovaním mojich osobných údajov. 

 

2. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA – SERVIS CLIMAX a.s. 

 

SERVIS CLIMAX a.s. 

IČO: 253 52 628 

so sídlom Vsetín, Jasenice 1253, PSČ: 755 01 

zapísaná v OR vedenom Krajským súdom v Ostrave pod sp. zn. B 3231 

https://www.climax.cz/ 

e-mail: climax@climax.cz 

tel.: 800 100 967 

 

(ďalej aj je len ako „Prevádzkovateľ“) 

 

 

 

https://www.climax.cz/


 

3. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 

Osobné údaje sa spracúvajú s cieľom posúdiť žiadosť dotknutej osoby o poskytnutie finančnej podpory 

v rámci charitatívneho projektu POMÁHAME organizovaného Prevádzkovateľom. Osobné údaje sa 

ďalej spracúvajú na účely marketingu a propagácie Prevádzkovateľa. 

 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe tohto súhlasu. 

 

4. ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v rozsahu: 

 

a) meno a priezvisko; 

b) dátum narodenia (rodné číslo); 

c) miesto trvalého pobytu; 

d) e-mail; 

e) telefónne číslo; 

f) údaj o zdravotnom stave (dôvod žiadosti); 

g) fotografia dotknutej osoby v prípade poskytnutia podpory.  

 

5. OBDOBIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Obdobie spracovania osobných údajov je desať rokov od udelenia súhlasu. V prípade uzavretia 

zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom najmenej však na čas nevyhnutný na 

zaistenie práv a povinností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu. 

 

6. INFORMÁCIE O PRÍPADNÝCH PRÍJEMCOCH A ÚMYSLE POSKYTNÚŤ 

INFORMÁCIE 

 

Ak nedôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, potom 

osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou Prevádzkovateľ neposkytne žiadnej fyzickej alebo 

právnickej osobe, orgánu verejnej moci ani inému subjektu a neposkytne ich žiadnym tretím osobám. 

 

Ak dôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, potom osobné 

údaje poskytnuté dotknutou osobou v rozsahu krstné meno, bydlisko dané obcou a všeobecná 

informácia (t. j. bez konkrétnej diagnózy) o zdravotnom stave Prevádzkovateľ poskytne v rámci 

marketingu a propagácie verejnosti. Dotknutá osoba týmto dáva súhlas s rozširovaním svojej 

podobizne, ako aj údajov a informácií uvedených v tomto odseku.  

 

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii. 

 

7. ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo vziať súhlas kedykoľvek späť, požadovať po 

Prevádzkovateľovi informácie o rozsahu údajov Prevádzkovateľom spracúvaných, vyžiadať si prístup 

k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, a ďalej právo požiadať o vymazanie týchto 



osobných údajov. Ďalej je dotknutá osoba oprávnená vzniesť námietku proti spracovaniu osobných 

údajov. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov 

je dotknutá osoba oprávnená obrátiť sa na Prevádzkovateľa alebo dozorný orgán, a to Úrad na ochranu 

osobných údajov. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola dostatočne oboznámená so svojimi právami 

týkajúcimi sa spracovania osobných údajov, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú 

Prevádzkovateľovi poskytované dobrovoľne. 

 

 

 

ČASŤ II. 

DOHODA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

Prevádzkovateľ:       Poskytovateľ: 

 

Osoba poskytujúca poskytovateľovi     SERVIS CLIMAX a.s. 

osobné údaje na spracovanie      IČO: 253 52 628 

        sídlom Jasenice 1253, 755 01 Vsetín 

 

1. Prevádzkovateľ je právnickou či fyzickou osobou vyhľadávajúcou možnosť zaistiť charitatívnu 

podporu pre dotknutú osobu. Presná identifikácia prevádzkovateľa je daná jeho individuálnymi 

prihlasovacími údajmi do informačného systému poskytovateľa. Prevádzkovateľ vyjadruje svoj 

súhlas byť viazaný touto dohodou svojím výslovným prejavom vôle vyjadreným aktívnym 

odsúhlasením obsahu tejto dohody.  

 

2. Predmetom tejto dohody je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovaní 

osobných údajov, ktoré poskytovateľ získa od prevádzkovateľa na účely vymedzené v tejto dohode. 

 

3. Spracovanie osobných údajov na základe tejto dohody je dojednané ako bezúplatné; nárok 

poskytovateľa na odmenu za služby poskytnuté na základe ostatných zmluvných vzťahov uzavretých 

medzi prevádzkovateľom a poskytovateľom týmto zostáva nedotknutý. 

 

4. Predmetom spracovania osobných údajov na základe tejto dohody sú osobné údaje, ktoré 

poskytovateľ dostane od prevádzkovateľa. Ak sú predmetom spracovania zvláštne kategórie 

osobných údajov, prevádzkovateľ výslovne vyhlasuje, že má výslovný súhlas dotknutých osôb na 

ich spracovanie. 

 

5. Osobné údaje sa spracúvajú s cieľom posúdiť žiadosť dotknutej osoby o poskytnutie finančnej 

podpory v rámci charitatívneho projektu POMÁHAME organizovaného Prevádzkovateľom. Osobné 

údaje sa ďalej spracúvajú na účely marketingu a propagácie Prevádzkovateľa. 

 

6. Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia (rodné číslo), miesto 

trvalého pobytu, e-mail, telefónne číslo, údaj o zdravotnom stave (dôvod žiadosti), fotografia 

dotknutej osoby v prípade poskytnutia podpory.  

 

7. Prevádzkovateľ týmto udeľuje poskytovateľovi pokyn na spracovanie osobných údajov na účel 

vyjadrený v tejto dohode.  



 

8. Osobné údaje sa budú spracúvať počas desiatich rokov odo dňa uzavretia tejto dohody s tým, že po 

ukončení ich poskytovania zaniká aj táto dohoda. Ukončením tejto dohody nezanikajú povinnosti 

poskytovateľa týkajúce sa bezpečnosti a ochrany osobných údajov.  

 

9. Prevádzkovateľ je pri plnení tejto Zmluvy povinný (i) zaistiť, že poskytovateľovi poskytne iba tie 

osobné údaje, na ktoré disponuje patričným právnym titulom, (ii) že tieto údaje budú aktuálne, 

presné a pravdivé, ako aj to, že tieto údaje budú zodpovedať stanovenému účelu spracovania, (iii) 

prijať vhodné opatrenia, aby poskytol dotknutým osobám stručným, transparentným, zrozumiteľným 

a ľahko prístupným spôsobom pri použití jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky 

informácie a urobil všetky oznámenia požadované súvisiacimi právnymi predpismi (najmä 

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (iv) plniť voči Prevádzkovateľovi a dotknutým 

osobám všetky povinnosti preňho plynúce zo Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 

(ďalej aj len ako „Nariadenie“). 

 

10. Poskytovateľ je pri plnení tejto Zmluvy povinný (i) spracúvať osobné údaje iba na základe udeleného 

pokynu prevádzkovateľa, (ii) zaistiť mlčanlivosť osôb oprávnených spracúvať osobné údaje, 

(iii) prijať opatrenia podľa Článku 32 Nariadenia, (iv) dodržiavať podmienky pre zapojenie ďalšieho 

poskytovateľa upravené v Nariadení, (v) ak je to možné, byť prevádzkovateľovi nápomocný 

prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, ktorých voľba je vecou 

poskytovateľa, pri plnení prevádzkovateľovej povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv 

subjektov, (vi) byť prevádzkovateľovi nápomocný pri zaisťovaní súladu s povinnosťami podľa 

Článkov 32 až 36 Nariadenia, a to pri zohľadnení povahy spracovania a informácií, ktoré má 

poskytovateľ k dispozícii, (vii) na základe pokynu prevádzkovateľa osobné údaje vymazať, alebo ich 

tomuto vrátiť, ak právne predpisy neukladajú poskytovateľovi uloženie osobných údajov, (viii) 

poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na doloženie toho, že poskytovateľ splnil svoje 

povinnosti podľa tejto dohody. 

 

11. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že dojednania obsiahnuté v tejto dohode sú prejavom ich vážnej 

vôle. Práva a povinnosti touto dohodou výslovne neupravené si riadia príslušnými, všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

 

Prevádzkovateľ:       Poskytovateľ: 

 

Osoba poskytujúca poskytovateľovi     SERVIS CLIMAX a.s. 

osobné údaje na spracovanie      IČO: 253 52 628 

        sídlom Jasenice 1253, 755 01 Vsetín 

 

 

 


