Informácia o spracovaní osobných údajov počas programu Butterfly Effect
program v roku 2019 v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 (GDPR)
Prevádzkovateľ - občianske združenie Butterfly Effect, so sídlom na Prievozská 16633/4, 821 09
Bratislava- Ružinov, Slovenská republika, IČO: 51646757, zapísané v registri občianskych združení
vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-53486, e-mail:
hello@butterflyeffect.sk (ďalej len „Butterfly Effect“ alebo „Prevádzkovateľ“ ) týmto poskytuje všetkým
záujemcom a účastníkom Butterfly Effect programu v roku 2019 (ďalej len „Program“) informácie
o spracúvaní ich osobných údajov počas programu.
Aký je účel spracúvania osobných údajov počas Programu?
Butterfly Effect bude spracúvať osobné údaje uvedené v prihláške a pri stiahnutí zadania, na účely
evidencie a vyhodnotenia nahrávaného zadania, ktorého úspešné vypracovanie je predpokladom účasti
v Programe ako aj na účel samotnej účasti v Programe a zabezpečenie bezproblémovej komunikácie
pred a počas Programu (ďalej len „Účel“).
Aké osobné údaje spracúvame?
meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, životopis, motivačný list/predstavenie.
Aký je právny základ spracúvania údajov počas Programu?
Spracúvanie Osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, alebo aby boli vykonané opatrenia
pred uzatvorením zmluvy súvisiace s potenciálnou účasťou v Programe. V prípade, že osobné údaje
nie sú poskytnuté, naša spoločnosť nebude môcť s Vami uzavrieť zmluvu.
Automatizované rozhodovanie založené na osobných údajoch:
Nič takéto sa nespracúva.
Komu sa budú poskytovať osobné údaje?
Osobné údaje budú prístupné len Prevádzkovateľovi alebo jeho právnemu nástupcovi.
Môžeme byť povinní poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom, orgánom
činným v trestnom konaní (ako napríklad polícia, prokurátori atď.) iba v nevyhnutnom rozsahu a v
medziach zákona.
Aká je doba spracúvania osobných údajov?
Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie Účelu, najneskôr
však do 31.12.2020.
Postúpenie osobných údajov tretím krajinám alebo tretím stranám:
Vaše osobné údaje sú spracovávané na území Slovenskej republiky a iných štátov Európskej únie.
Vaše osobné údaje môže spracovať krajina mimo Európskej únie, ak túto krajinu schváli Európska
komisia ako krajinu s primeranou úrovňou ochrany údajov alebo ak existujú iné príslušné záruky na
ochranu údajov (napríklad záväzné pravidlá ochrany súkromia spoločnosti alebo štandardné
ustanovenia EÚ o ochrane údajov).

Aké sú Vaše práva?
•
•
•
•
•
•

Prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame.
Oprava nesprávnych alebo nepresných osobných údajov a doplnenie neúplných osobných
údajov.
Obmedzenie, t. j. blokovanie spracovania vašich osobných údajov.
Vymazanie osobných údajov v prípade neprítomnosti účelu alebo neoprávneného spracovania
údajov.
Podanie námietky voči spracovaniu osobných údajov, ak si myslíte, že naše spracovanie údajov
nie je odôvodnené.
Vylúčenie z automatizovaného rozhodovania.

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie v maximálnej možnej miere, a preto spracovávame Vaše osobné
údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými zákonmi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom,
akým spracúvame vaše osobné údaje, môžete podať sťažnosť na ochranu vašich práv našej
spoločnosti. Kontaktné údaje sú uvedené v záhlaví tohto dokumentu.
Môžete tiež podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý je v Slovenskej Republike:
Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Tel.: +421 /2/ 3231 3220,
web: https://dataprotection.gov.sk/.

