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ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
v súlade s ust. článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné́ nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) a podľa ustanovení § 19 a § 
20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).  

  

A. PREVÁDZKOVATEĽ / ZDRUŽENIE 

Prevádzkovateľ: Združenie ambulantných očných lekárov 
Sídlo:   Fedinova 9, 851 01 Bratislava 
IČO:   30 869 633 
DIČ:    2022574268 
Web:   www.ocneinfo.sk  
 
Združenie vzniklo registráciou registrovým úradom, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
dňa 13.3.2003. Združenie je registrované pod registračným číslom VVS/1-900/90-21248. Združenie je 
občianskym združením založeným a existujúcim v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov. Združenie je nezávislou, dobrovoľnou a mimovládnou právnickou osobou, ktorá bola založená 
za účelom realizácie cieľov vytýčených stanovách združenia a ostatných vnútorných predpisoch 
združenia. 

S cieľom posilniť záruky a právne garancie práv a slobôd dotknutých osôb pri spracúvaní osobných 
údajov združenie vymenovalo zodpovednú osobu podľa čl. 37 GDPR, ktorá dohliada na zákonnosť a 
bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Zodpovedná osoba je zároveň kontaktným bodom pre 
akékoľvek otázky, príp. žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. Kontaktné údaje zodpovednej 
osoby sú: e-mail: vybor@zaol.sk  

B. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ spracúva za týmto účelom: 

a) Vedenie zoznamu členov združenia 
b) Vedenie zoznamu záujemcov o členstvo v združení 
c) Vedenie zoznamu používateľov stránky www.ocneinfo.sk, ktorí nie sú členmi združenia 
d) Vedenie zoznamu členov združenia, ktorí zaplatili/nezaplatili členský príspevok 
e) Poskytovanie informácií členom združenia poštou, e-mailom alebo prostredníctvom webovej 

stránky združenia www.ocneinfo.sk  
f) Výkon práv a povinností členov združenia na členskej schôdzi 
g) Vedenie zoznamu účastníkov na podujatiach organizovaných združením 
h) Zverejnenie kontaktných údajov členov Výboru združenia na webovej stránke združenia 

www.ocneinfo.sk  
i) Prihlásenie do privátnej zóny webovej stránky www.ocneinfo.sk , evidencia prístupu, 

prevencia pred neoprávneným prístupom. 

 

C. ROZSAH SPRACÚVANIA A KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
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Vo vzťahu k členom ako dotknutým osobám prevádzkovateľ spracúva najmä bežné kategórie osobných 
údajov uvedené nižšie pri jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov. Osobitné kategórie 
osobných údajov sú spracúvané len ak sú splnené osobitné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 GDPR.  

         Účel spracúvania osobných údajov  Kategórie osobných údajov, ktoré sú spracúvané za daným účelom 
Vedenie zoznamu členov združenia - Titul, meno a priezvisko 

- Dátum narodenia 
- Sídlo/bydlisko 
- E-mailová adresa 
- Telefónne číslo 
- Pracovisko, prevádzkovateľ zdravotnej starostlivosti, funkcia na 

pracovisku 
- Fotografia  
- Funkcia (ak ide o člena Výboru združenia) 

Vedenie zoznamu záujemcov o členstvo 
v združení 

- Titul, meno a priezvisko 
- Dátum narodenia 
- Sídlo/bydlisko 
- E-mailová adresa 
- Telefónne číslo 

Poskytovanie informácií členom združenia 
poštou, e-mailom alebo prostredníctvom 
webovej stránky združenia 

- Titul, meno a priezvisko 
- Funkcia 
- Sídlo/Bydlisko 
- E-mailová adresa 

Výkon práv a povinností členov združenia na 
členskej schôdzi 

- Titul, meno a priezvisko 
- Dátum narodenia 
- Funkcia 
- Sídlo pracoviska 
- Bydlisko/sídlo 

Zverejnenie kontaktných údajov členov 
Výboru združenia na webovom sídle 
združenia 

- Titul, meno a priezvisko 
- E- mailová adresa, Telefónne číslo 
- Funkcia  
- Fotografia  

Zabezpečovanie vzdelávania  - Titul, meno a priezvisko 
- Bydlisko/sídlo 
- E- mailová adresa 

Informovanie o činnosti združenia  - Titul, meno a priezvisko 
- E-mailová adresa 

Plnenie zákonných povinností  - Titul, meno a priezvisko 
- Dátum narodenia 
- Sídlo/bydlisko 
- E-mailová adresa 
- Telefónne číslo 

Plnenie zmluvných vzťahov  - Titul, meno a priezvisko 
- Dátum narodenia 
- Sídlo/bydlisko 
- E-mailová adresa 
- Telefónne číslo 

Zabezpečenie IT bezpečnosti - Prihlásenie do 
privátnej zóny webovej stránky 
www.ocneinfo.sk,  evidencia prístupu, 
prevencia pred neoprávneným prístupom 

- Meno a priezvisko 
- Heslo 
- E- mailová adresa 
- IP adresa 

Štatistické účely - Titul, meno a priezvisko 
- E-mailová adresa 

Archívne účely - Titul, meno a priezvisko 
- Dátum narodenia 
- Sídlo/bydlisko 
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- E-mailová adresa 
- Telefónne číslo 

Žurnalistické účely - Titul, meno a priezvisko 
- Sídlo/bydlisko 
- E-mailová adresa 

 
 

 
D. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje dotknutej osoby (člena), združenie spracúva na nasledovných právnych základoch: právne 
a faktické plnenie stanov združenia, jeho cieľov a vnútorných predpisov, ktorými je dotknutá osoba, t.j. 
člen združenia viazaný a z ktorých dotknutej osobe ako členovi združenia vyplývajú jednotlivé práva a 
povinnosti. Osobné údaje dotknutej osoby získava prevádzkovateľ na základe dotknutou osobou 
podanej a vyplnenej prihlášky za člena združenia; na základe plnenia predzmluvných vzťahov, resp. za 
účelom plnenia úkonov potrebných k uzavretiu zmluvy resp. k vzniku členstva v združení. 

Osobné údaje dotknutej osoby (člena Výboru) za účelom zverejnenia kontaktných údajov členov 
Výboru na webovej stránke združenia www.ocneinfo.sk spracúva na právnom základe súhlasu dotknutej 
osoby (člena Výboru) so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia kontaktných údajov 
členov Výboru na webovej stránke združenia www.ocneinfo.sk (vrátane fotografie). 

Osobné údaje dotknutej osoby (členov) za účelom prihlásenia sa do privátnej zóny webovej stránky 
združenia www.ocneinfo.sk, evidencia prístupu, prevencia pred neoprávneným prístupom, združenie 
spracúva na právnom základe súhlasu dotknutej osoby (člena) so spracúvaním osobných údajov. 

E. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutej osoby spracúvané za účelmi uvedenými v časti B. 
žiadnym príjemcom, resp. tretím stranám, okrem nasledovných prípadov: 

• Poskytovateľom ubytovania pri konaní kongresov, seminárov, školeniach a pod. 
organizovaných združením;  

• Orgánom činným v trestnom konaní, súdom alebo iným orgánom pri plnení ich úloh; 
• Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby spracúvané za účelmi uvedenými v 

časti B. príjemcovi, ktorý osobné údaje ďalej nespracúva, a to spoločnosti: WebCreators, s.r.o. 
Československej armády 24, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko ako prevádzkovateľovi a 
administrátorovi webovej stránky www.ocneinfo.sk  
 

F. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY 

Akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho 
priestoru (tj. mimo členských štátov EÚ, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska) sú vylúčené. 

G. AUTOMATIZOVANÉ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V podmienkach združenia nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 
22 GDPR. 

H. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa 
osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak 
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z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym 
účelom určuje prevádzkovateľ prostredníctvom interných politík. Ak sa osobné údaje spracúvajú na 
základe súhlasu, po jeho odvolaní je prevádzkovateľ povinný osobné údaje ďalej nespracúvať na daný 
účel. To však nevylučuje, že osobné údaje dotknutých osôb môže prevádzkovateľ ďalej spracúvať na 
inom právnom základe, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností. Všeobecné doby uchovávania 
osobných údajov na vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:  

         Účel spracúvania osobných údajov  Doba uchovávania alebo kritériá na jej určenie  
Vedenie zoznamu členov združenia a s tým 
spojené ostatné účely  

Počas trvania členstva v združení  

Dohľad nad riadnym výkonom členstva v 
združení  

Počas trvania členstva v združení  

Zabezpečovanie vzdelávania  Počas trvania členstva v združení 
Informovanie o činnosti združenia  Počas trvania členstva v združení, až do prípadnej námietky dotknutej osoby  
Zverejnenie osobných údajov   Počas trvania funkcie člena orgánu združenia  
Účtovné a daňové účely  Spravidla 10 rokov od skončenia účtovného roka, ktorého sa doklad týka  
Plnenie zákonných povinností  Počas trvania danej povinnosti a nevyhnutný čas na preukázanie jej splnenia 

(spravidla 5-10 rokov) 
Plnenie zmluvných vzťahov  Počas trvania zmluvných vzťahov  
Zabezpečenie IT bezpečnosti  Počas trvania iných účelov spracúvania, na ktoré sú osobné údaje v IT 

systémoch spracúvané 
Štatistické účely Počas trvania iných účelov spracúvania - recitál 50 GDPR.  
Archívne účely Počas lehôt uloženia alebo archivácie v zmysle registratúrneho plánu   

Organizovanie kongresov, konferencií, 
školení a iných podujatí  

Počas priebehu podujatia, prípadne až do odvolania súhlasu či oprávnenej 
námietky 

Žurnalistické účely Spravidla 5 rokov od vydania tlačoviny  
 

Vyššie uvedené predstavujú všeobecné doby uchovávania osobných údajov. V skutočnosti však bežne 
dochádza k tomu, že v konkrétnom prípade sa dosiahnutie účelu vyhodnotí vo vzťahu k určitým 
osobným údajom ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb uchovávania. V takom prípade 
prevádzkovateľ prestane spracúvať osobné údaje na dané účely ešte skôr, čo však nebráni trvaniu 
spracúvania daných údajov aj na iné účely. Ak neexistujú iné účely spracúvania, prevádzkovateľ pristúpi 
k bezpečnej likvidácii osobných údajov.  

I. ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od členov združenia alebo záujemcov o členstvo 
v združení. Základné osobné údaje potrebné pre zápis do zoznamu a vedenie zoznamu získava priamo 
od členov, napr. na základe podanej prihlášky. Vo všeobecnosti sa postupuje rovnako aj vo vzťahu k 
členom orgánov združenia.  

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR alebo splnenie úlohy vo verejnom záujme podľa 
článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie 
osobných údajov môže mať za následok, že nebude môcť byť splnená povinnosť alebo úloha, ktoré 
prevádzkovateľ sleduje, príp. môže byť inak zmarené splnenie dôležitej úlohy, ktorú združenie 
vykonáva vo verejnom záujme alebo má plniť v rámci svojich zákonných povinností.  

V prípade, ak je právnym základom súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. 
a) GDPR, dotknutá osoba nie je nikdy povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje a dané 
poskytnutie je vždy dobrovoľné.  
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V prípade, ak prevádzkovateľ uzatvára s členom zmluvný vzťah, môže byť poskytnutie osobných 
údajov zmluvnou povinnosťou najmä v súvislosti s dostatočnou identifikáciou zmluvných strán alebo 
komunikáciou medzi zmluvnými stranami. Poskytnutie osobných údajov je síce dobrovoľné, ale 
neposkytnutie môže mať za následok neuzavretie zmluvy.  

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov oprávnený záujem podľa článku 
6 ods. 1 písm. f) GDPR, dotknutá osoba je povinná toto spracúvanie strpieť, ale má voči nemu právo 
namietať. Pre niektoré konania pred orgánmi združenia je typické, že podnet na začatie konania môže 
podať aj iný člen združenia alebo iná osoba. V takom prípade môže prevádzkovateľ získavať osobné 
údaje aj od týchto osôb, a to v rámci plnenia zákonných povinností alebo plnení úloh vo verejnom 
záujme. Takéto poskytnutie je dotknutá osoba povinná strpieť.  

Osobné údaje môže prevádzkovateľ získavať aj od iných orgánov verejnej moci, orgánov činných 
v trestnom konaní alebo iných lekárskych komôr a združení alebo z verejne dostupných zdrojov alebo 
registrov. 

J. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, má nasledovné práva: 

1. So súhlasom dotknutej osoby môže prevádzkovateľ spracúvať aj ďalšie osobné údajne dotknutej 
osoby za iným účelom, než ktorý je uvedený v časti B. Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov 
viazané na súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so 
spracúvaním osobných údajov odvolať. Dotknutá osoba môže ale aj nemusí udeliť 
prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov – neudelenie súhlasu nemá na 
dotknutú osobu žiaden negatívny dopad. Odvolanie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním 
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 
založené na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas so spracúvaním 
osobných údajov odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 

2. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o informáciu, či sú jej osobné údaje 
spracúvané alebo nie. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k 
osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Na základe tejto žiadosti prevádzkovateľ dotknutej osobe 
vydá potvrdenie s informáciami o spracúvaní jej osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný 
poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie 
osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný 
poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť 
osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. 

3. Dotknutá osoba má právo, aby jej osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, boli správne, aktuálne a 
úplné. Pokiaľ sú osobné údaje dotknutej osoby neaktuálne, dotknutá osoba má právo požiadať 
prevádzkovateľa o ich opravu alebo doplnenie. Dotknutá osoba má právo na to, aby 
prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So 
zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie 
neúplných osobných údajov. 

4. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov ako aj právo požiadať 
prevádzkovateľa o výmaz osobných údajov, ktoré sa spracúvajú nezákonne, nad rámec účelu, 
na ktorý boli poskytnuté alebo v prípade, ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas. 

5. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov vykonávané na základe 
verejného záujmu alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby 
vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže 
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nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami 
alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

6. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné 
údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o obmedzenie 
spracúvania osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to 
počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 
spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných 
údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné 
údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie 
právneho nároku, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe 
verejného záujmu alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany a 
to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými 
dôvodmi dotknutej osoby. 

7. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo okrem uchovávania môže osobné údaje 
prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho 
nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej 
spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako 
bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. 

8. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie jej osobných údajov v 
elektronickej forme, ktorá umožní preniesť osobné údaje dotknutej osoby do inej spoločnosti, 
resp. tretej osobe. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré 
poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom 
formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky 
možné a ak osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na 
základe zmluvného vzťahu. 

9. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého 
účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práva fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov 
alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo osobitného predpisu, a v 
prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne 
pokutu za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných 
údajov. Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo 
dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom. Náležitosti návrhu dotknutej osoby 
alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom 
ako aj konanie o ochrane osobných údajov samotné je upravené v ustanovení § 100 Zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom je: Úrad na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

10. Informácie poskytované prevádzkovateľom na základe uplatneného práva dotknutej osoby sa 
poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo 
neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný 
poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť 
konať na základe žiadosti. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke 
www.dataprotection.gov.sk.  

Žiadosti týkajúce sa práv dotknutých osôb môže dotknutá osoba zaslať prevádzkovateľovi - združeniu 
elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje zodpovednej osoby.  

K. POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES  
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Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky napr. tým, že umožňujú 
rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním 
voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej 
využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Webová stránka združenia používa súbory cookies najmä 
na účely zabezpečenia fungovania webovej stránky a základného merania ich návštevnosti. Ukladaniu 
týchto súborov do zariadenia návštevníka, môže návštevník kedykoľvek zabrániť nastavením svojho 
webového prehliadača. Nastavenie prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických 
komunikáciách považované za súhlas s používaním cookies na našich stránkach. Súhlas s použitím 
súborov cookies nie v zmysle daného ustanovenia potrebný pre „...technické uloženie údajov alebo 
prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom 
siete.“  
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