
Ochrana osobných údajov  
 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov  
 
V Asociácii technických diagnostikov SR so sídlom Technická univerzita v Košiciach, Letná 
9, IČO: 31 751 814, DIČ: 2020853538 a Certifikačnom orgáne pracovníkov v technickej 
diagnostike so sídlom v eustream,a.s., Vihorlatská 8, Nitra sa zaväzujeme poskytnuté osobné 
údaje chrániť. 
Zaväzujeme sa vykonať všetky opatrenia, aby sme zamedzili zneužitiu osobných údajov, ktoré 
nám poskytnete. Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba v prípade existencie právneho 
titulu pre spracovanie osobných údajov.  
 
Spracovanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 zo dňa 24. apríla 2016 o ochrane fyzický osôb v súvislosti so spracovaním osobných 
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane osobných údajov), (ďalej iba pod skratkou „GDPR“). Národné predpisy môžu v 
niektorých prípadoch, tam kde to GDPR pripúšťa, stanoviť odlišné pravidlá. Tie upravuje 
Zákon 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
Základné pojmy: 
 
Pre porozumenie uvádzame niektoré základné pojmy 
 
Osobný údaj – je každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe 
(subjekt údaju). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné 
priamo, alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno, 
priezvisko, číslo, sieťový identifikátor) alebo na jeden alebo viacero zvláštnych prvkov 
fyzickej, fyziologickej, generickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej 
identity tejto fyzickej osoby.  
 

Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorú je možné podľa 
osobného údaja identifikovať alebo ktorá je identifikovateľná. 
 
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba (identifikovaná alebo identifikovateľná), ktorej 
osobné údaje sa spracúvajú. 

 

 
Súhlasom Dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a 
jednoznačný prejav vôle, ktorým Dotknutá osoba formou vyhlásenia alebo jednoznačného 
potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.  

 



Úrad na ochranu osobných údajov je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou 
so sídlom v Bratislave, vykonávajúci nezávislý dozor nad ochranou osobných údajov a 
podieľajúci sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných 
údajov.  
 
Údajmi týkajúcimi sa zdravia sú osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného 
zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej 
zdravotnom stave. 
 
Zodpovednou osobou je osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá 
plní úlohy podľa Nariadenia a/alebo Zákona. 

Správcom osobných údajov je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a 
prostriedky spracovania osobných údajov a za spracovanie primerane zodpovedá. Ak nie je v 
týchto zásadách, alebo iných podmienkach služby (napríklad pri registrácii na podujatie 
organizované ATD SR) uvedené inak, platí, že správcom osobných údajov je ATD SR. 

Spracovateľ osobných údajov  

Spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov správcu spracováva 
pre správcu osobné údaje. 

Spracovanie osobných údajov  

Spracovanie osobných údajov je akákoľvek operácia, alebo súbor operácií, ktorá je vykonávaná 
s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov pomocou, alebo bez pomoci 
automatizovaných postupov ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, 
štruktúrovane, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, 
sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo 
kombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo ich zničenie.  

Spracovanie osobných údajov v Asociácii technických diagnostikov Slovenskej republiky 

Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky (ATD SR) je dobrovoľná odborná 
a záujmová organizácia združujúca fyzické a právnické osoby, vedeckých a technických 
pracovníkov pôsobiacich v priemyselných oblastiach, v energetike, vo výskume a v školstve.  

Pri svojej činnosti komunikuje so širokým spektrom spoločností a kontaktných osôb, ktorým 
zasiela informácie o zaujímavých podujatiach s cieľom podporovať rozvoj technickej 
diagnostiky. Niektoré osobné údaje sú nevyhnutné pre prácu v certifikácii pracovníkov 
v metódach technickej diagnostiky.  



Spracúvame osobné údaje: 

Zasielane informačných emailov 
a štatistických údajov, newsletterov 

Spracúvané osobné údaje 

 - Oslovenie (v prípade, že nám bol dobrovoľne 
poskytnutý alebo ho evidujeme z predošlej 
komunikácie) 

- Meno a Priezvisko (v prípade, že nám bol 
dobrovoľne poskytnutý alebo ho evidujeme 
z predošlej komunikácie) 

- Názov zamestnávateľa a pracovnú pozíciu (v 
prípade, že nám bol dobrovoľne poskytnutý 
alebo ho evidujeme z predošlej 
komunikácie) 

- E- mailová adresa do zamestnania ( 
súkromná - v prípade, že nám bol dobrovoľne 
poskytnutý alebo ho evidujeme z predošlej 
komunikácie) 

- Telefónne číslo do zamestnania (v prípade, 
že nám bol dobrovoľne poskytnutý alebo ho 
evidujeme z predošlej komunikácie) 

Pravidelná komunikácia na 
spracúvané osobné údaje na základe 
evidencia v certifikácii pracovníkov 
TD v ATD SR  

- Meno a priezvisko a oslovenie 
- Názov zamestnávateľa a pracovná pozícia 
- E- mailová adresa do zamestnania ( 

súkromná - v prípade, že nám bol dobrovoľne 
poskytnutý alebo ho evidujeme z predošlej 
komunikácie) 

- Telefónne číslo do zamestnania (v prípade, 
že nám bol dobrovoľne poskytnutý alebo ho 
evidujeme z predošlej komunikácie) 

Registrácia na podujatí, spracúvané 
osobné údaje alebo stretnutia 
organizované alebo 
spoluorganizované ATD SR 

- Zoznam spracúvaných osobných údajov sa 
môže líšiť podľa polí registračného 
formulára pre jednotlivé podujatia. 

- Štandardne sa jedná o údaje: 
- A) Meno, priezvisko a oslovenie 
- B) Názov zamestnávateľa a pracovná pozícia 
- C) emailová adresa a telefón do zamestnania 
- D) informácie o špeciálnej strave/diéte – nie 

je potrebné ich uvádzať pri objednávke 



Nad rámec uvedeného môže dochádzať k spracovaniu akýchkoľvek ďalších osobných údajov 
v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete. Vyhradzujeme si právo nevyžiadané osobné 
údaje zničiť. O tomto postupe budeme subjekt osobných údajov informovať. 

Spracovanie osobných údajov pre iný účel 

V niektorých prípadoch môže dochádzať k ďalšiemu spracovaniu osobných údajov, ktoré 
presahuje účel, za ktorým boli osobné údaje získané. Príkladom môže byť napríklad registrácia 
na podujatie, zároveň nám ale vzniká povinnosť archivácie vstupenky alebo faktúry, podľa 
príslušných právnych predpisov. 

Miesto uloženia osobných údajov  

V ATD SR disponujeme rozsiahlou databázou údajov. Niektoré z týchto údajov majú povahu 
osobných údajov. Pre bezpečnosť a ľahkú dostupnosť osobných údajov pre naše spracovanie 
využívame osobný počítač zabezpečený vlastným heslom, ktorý slúži ako kľúč pre vstup 
k údajom.  

Partneri  
 
Aby sme boli schopní zaistiť vašu účasť na niektorých podujatiach, musíme niektoré vaše 
osobné údaje zdieľať z našimi zmluvnými partnermi, najmä Technická univerzita v Košiciach 
a Belicount s.r.o. Košice. Vaše osobné údaje zdieľame s týmito partnermi iba v prípadoch, kedy 
sa aktívne podieľajú na príprave podujatia, alebo je nevyhnuté aby vás kontaktovali v súvislosti 
s pripravovaným podujatím. 
Potrebné informácie sú medzi zmluvnými partnermi odovzdávané prostredníctvom 
elektronickej komunikácie. 
Ak sa rozhodnete registrovať na niektoré z našich podujatí, budeme od Vás požadovať súhlas 
s podmienkami tejto služby. V prípade, že nám súhlas neudelíte, nemôžeme Vám vybranú 
službu poskytnúť. V prípade, že pri zaisťovaní objednanej služby dôjde k spracovaniu vašich 
osobných údajov budeme vás vždy o tejto skutočnosti informovať na stránkach špeciálne 
venovaných objednávanej službe alebo prostredníctvom emailu. 
 
 

Zabezpečenie osobných údajov 
Technické, organizačné a iné opatrenia  
 
Snažíme sa o to, aby Vami zverené údaje boli v maximálnom bezpečí. Za týmto účelom sme 
zaviedli technické a organizačné opatrenia, ktoré ochránia Vaše osobné údaje pred 
neautorizovaným alebo nezákonným spracovaním a pred neúmyselnou stratou, zničením, alebo 
poškodením. 
V ATD SR ctíme zásadu minimalizácie osobných údajov. Spracúvame o Vás iba tie informácie, 
ktoré nevyhnutne potrebujeme, alebo tie informácie, ktoré nám so svojim súhlasom nad rámec 



nevyhnutného spracovania poskytnete. Všetky rozhrania našich webových stránok sme upravili 
tak, aby bola nastavená najvyššia možná úroveň súkromia. 
Ako bolo spomenuté vyššie, v niektorých prípadoch odovzdávame osobné údaje tretím stranám. 
V takýchto prípadoch volíme dôveryhodných partnerov, pri ktorých sme si istí, že budú 
dodržiavať prinajmenšom takú istú úroveň ochrany osobných údajov, ako tá ktorú zaisťujeme 
v ATD SR. 
  

Doba spracovania osobných údajov  
 
Najdlhšou dobou spracovania osobných údajov, ktorú v ATD SR voči Vám uplatňujeme je 10 
rokov odo dňa, kedy došlo k ukončeniu právneho vzťahu medzi subjektom údajov a ATD SR., 
prípadne 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia v ktorom k plneniu došlo. Uvedená doba 
spracovania vyplýva zo slovenskej legislatívy. Dôvodom pre takéto spracovanie je zákonná 
povinnosť, alebo preukázateľný záujem. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje 
zmazané. 
Štandardne osobné údaje, na účely komunikácie, spracúvame po dobu 5 rokov.  
Ak sa na nás obrátite na náš mail atdsr.petkova@gmail.com alebo v prípade bežnej 
komunikácie s nami a požiadate o výmaz Vašich osobných údajov, vymažeme ich omnoho skôr 
ako v uvedených lehotách vyššie. Vaše osobné údaje si uchováme iba počas doby nevyhnutnej 
na plnenie účelov uvedených v týchto zásadách, prípadne aby sme dodržali zákonom stanovené 
povinnosti. 

 
Uplatnenie práv subjektu údajov 
Právo na informácie  
 
Ctíme zásadu transparentnosti spracovávaných osobných údajov. V súlade s touto zásadou sme 
odhodlaní subjektom údajov vždy poskytnúť informácie o tom aké ich osobné údaje 
spracúvame. 
Ak si prajete zistiť, ktoré osobné údaje o Vás spracúvame môžete o to požiadať mailom na 
atdsr.petkova@gmail.com. 
Ak chcete zistiť konkrétne osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame my alebo naši partneri, 
môžete sa na nás obrátiť mailom na atdsr.petkova@gmail.com, súčasne prosím uveďte o 
ktorých konkrétnych údajoch požadujete informáciu. Výpočet informácií na ktoré máte právo 
nájdete v článku 13 a 14 GDPR. V prípade, že nám Vaše konkrétne požiadavky neoznámite, 
budeme na Vašu žiadosť nahliadať ako na všeobecnú podľa predchádzajúceho odstavca. 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak nebudeme schopní overiť Vašu totožnosť elektronicky, 
alebo bude existovať dôvodná pochybnosť o Vašej totožnosti, požiadame Vás o predloženiu 
dokladu v sídle ATD SR. Jedine tak vylúčime, že neposkytneme Vaše osobné údaje osobe, 
ktorá sa za Vás iba vydáva. 
Vaše žiadosti budeme vybavovať v najkratšej možnej dobe. V závislosti na zložitosti a rozsahu 
môže jej vybavenie trvať niekoľko dní, alebo týždňov. 
 



Právo na opravu  
 
Ak zistíte, že niektoré osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame sú chybné, alebo neaktuálne, 
upozornite nás na to mailom na atdsr.petkova@gmail.com. 
Aj v takom prípade si môžeme vyžiadať predloženie dokladu totožnosti v sídle ATD SR. Iba 
tak môžeme zaistiť, aby nedošlo k neoprávnenej úprave Vašich osobných údajov. 
V prípade, ak sa oprava Vašich osobných údajov týka údajov uvedených v informačných 
systémoch v ktorých máte vytvorený svoj profil, môžete opravu Vašich osobných údajov 
realizovať svojpomocne. 
V niektorých prípadoch opravu osobných údajov vykonať nemôžeme. Týka sa to najmä 
prípadov, kedy sú Vaše chybné údaje obsiahnuté na daňovom doklade, ktoré zo zákona 
archivujeme. 

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a právo byť zabudnutý 
Ďalšiemu spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe súhlasu so 
spracovaním osobných údajov, je možné kedykoľvek zabrániť. Stačí ak nám odoberiete súhlas 
s takýmto spracovaním. Súhlas nám môžete odobrať kedykoľvek a môžete to vykonať zaslaním 
mailu na atdsr.petkova@gmail.com. 
Rovnako môžete využiť svojho práva „byť zabudnutý“. V taktom prípade vymažeme všetky 
osobné údaje ktoré o Vás spracúvame. Výnimkou sú prípady, kedy spracovanie prebieha zo 
zákonnej povinnosti alebo z dôvodov nášho oprávneného záujmu. Aj v tomto prípade 
vyžadujeme identifikáciu subjektu údajov, kým zmazanie zrealizujeme. 
  

Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov  
 
Zásady ochrany osobných údajov udržujeme aktuálne a v súlade s právnymi predpismi. Z tohto 
dôvodu môže čas od času dôjsť k ich zmenám. Prosím, prehliadajte si pravidelne aktualizácie 
v oblasti ochrany osobných údajov na našej stránke. 
  

Zodpovednosť za spracovanie osobných údajov  
 
Za zákonné spracovanie Vašich osobných údajov zodpovedá ATD SR. Správnym orgánom, 
ktorý vykonáva dozor nad činnosťou v oblasti spracovania osobných údajov na Slovensku je 
Úrad pre ochranu osobných údajov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


