PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti s tým, že máte záujem stať sa členom našej odborovej organizácie, že už ste členom našej odborovej organizácie, resp.
ste členom orgánov nášho združenia, dochádza z našej strany k spracúvaniu niektorých Vašich osobných údajov. V zmysle
Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) je našim cieľom informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.
Predmetom úpravy týchto podmienok ochrany osobných údajov (ďalej ako „podmienky“) je oboznámenie Vás ako dotknutej
osoby predovšetkým o tom:
-

na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje,
komu ich môžeme poskytnúť,
aké sú Vaše práva,
kde a ako nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Tieto podmienky sa vzťahujú na nasledovné kategórie dotknutých osôb:
-

uchádzači o členstvo v odborovej organizácii,
členovia odborovej organizácie,
členovia orgánov združenia.
1.

Informácia o Prevádzkovateľovi

1.

Lekárske odborové združenie UNLP Košice so sídlom Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO 31 274 943 (ďalej ako
„prevádzkovateľ“) je občianskym združením, ktoré je odborovou organizáciou zapísanou v príslušnom registri vedenom
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a jeho úlohou je predovšetkým presadzovanie oprávnených požiadaviek svojich
členov, obhajovanie ich zamestnaneckých, mzdových, pracovných, sociálnych, kultúrnych práv a záujmov, ako aj základných
demokratických princípov a občianskych práv v zmysle stanov prevádzkovateľa. Uvedené zahŕňa predovšetkým zastupovanie
v jednaniach, právnych sporoch pred orgánmi verejnej moci v pracovnoprávnej oblasti a súdnych konaniach, poskytovanie
právneho poradenstva v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Osobné údaje spracúva vo svojom mene
a získava ich priamo od dotknutých osôb.

2.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese:
Rastislavova 43, 041 90 Košice, emailom: lozkosice@lozkosice.sk, telefonicky: +421 907 991 228.
2.

1.

2.

3.

Aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom?
(viac pozri článok 3)

Ako prevádzkovateľ spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania.
Pri každej kategórii dotknutej osoby to môžu byť iné osobné údaje (a nie všetky v tomto dokumente spomínané). Osobné
údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné
dosiahnuť. Z uvedeného vyplýva, že ak by ste nám požadované osobné údaje neumožnili spracúvať, nemohli by sme napr.:
a.
prijímať, evidovať a vybavovať Vaše prihlášky za člena odborovej organizácie,
b. evidovať Vás ako členov odborovej organizácie,
c.
vykonávať činnosť ako odborová organizácia,
d. poskytovať Vám služby, napr. rôzne výhody a benefity,
e. zabezpečiť Vám ako členovi poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovného práva,
f.
plniť si naše povinnosti voči Vašej osobe ako členovi orgánu združenia.
Ako prevádzkovateľ spracúvame bežné osobné údaje, predovšetkým:
a) identifikačné údaje – titul, meno, priezvisko, osobné číslo zamestnanca
b) kontaktné údaje – adresa bydliska, email, pri členovi orgánu združenia telefónne číslo
c) iné údaje (okrem identifikačných a kontaktných údajov) – identifikácia pracoviska, dĺžka členstva, informácia o členských
poplatkoch, ....
Ako prevádzkovateľ nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov s výnimkou ak je dotknutou osobou člen odborovej
organizácie. Informácia o členstve v odborovej organizácii spadá do osobitnej kategórie osobných údajov, ktoré je
prevádzkovateľ titulom svojho právneho postavenia oprávnený spracúvať. Rovnako môžeme spracúvať údaje týkajúce sa

4.

Vášho zdravia v súvislosti s plnením úloh odborovej organizácie pri pomoci jej členovi pri pracovnom úraze, preventívnych
prehliadkach a pod.
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe nasledovných právnych základov:
a) ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (ďalej ako „Súhlas“),
b) ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste, alebo na vykonanie
opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti (ďalej ako „Zmluva“),
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (ďalej ako „Zákon“),
d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem
prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných
údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa (ďalej ako „Oprávnený záujem“).
3.

A.
1.

2.

5.

identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, Vaše osobné číslo zamestnanca u zamestnávateľa (UNLP), pri členovi orgánu

združenia aj dátum narodenia,
kontaktné údaje – adresa bydliska, email, pri členovi orgánu združenia aj telefónne číslo,
iné údaje súvisiace s členstvom: identifikácia Vášho pracoviska u zamestnávateľa, dĺžka Vášho členstva, typ členstva,
informácia o členských poplatkoch, prípadne Vašom nedoplatku, Vami uvedené údaje na Vašej prihláške vrátane
Vášho podpisu, prehľad benefitov a výhod, ktoré Vám boli za trvania členstva poskytnuté, prehľad služieb, ktoré Vám
prevádzkovateľ poskytol priamo alebo sprostredkovane (napr. konzultácie u advokáta),

údaje súvisiace s Vašim pracovným pomerom v súvislosti s plnením úloh odborovej organizácie napr.: Vaše mzdové a
pracovné podmienky, vzťahy na pracovisku, informácie o zmene a/alebo skončení Vášho pracovného pomeru, údaje
týkajúce sa Vášho zdravotného stavu pri vyšetrovaní pracovného úrazu a/alebo preventívnych prehliadkach, uložených
pokutách, údaje o odpracovanom pracovnom čase, pracovnej neschopnosti, zmenenej pracovnej schopnosti,
dôležitých osobných prekážkach v práci a pod,

údaje súvisiace s členstvom v orgánoch združenia: informácia o členstve, dátume jeho vzniku, dĺžke jeho trvania,
informácie o hlasovaní ohľadom vzniku/zániku Vášho členstva v orgáne združenia, Vaša fotografia na webe, iné údaje,
ktoré ste odsúhlasili o sebe zverejniť na webe.
Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:

evidencia členov odborovej organizácie - právny základ : Zákon

evidencia členov orgánov združenia – právny základ: Zákon

evidencia poskytnutých benefitov, výhod, poskytnutých služieb, zastupovanie člena advokátom – právny základ:
Oprávnený záujem

zasielanie newslettrov – právny základ: Súhlas

umiestnenie fotografie člena orgánu združenia na webe – právny základ: Súhlas

uvedenie ďalších osobných informácií o členovi orgánu združenia na webe – právny základ: Súhlas

zabezpečenie dodržiavania povinností vyplývajúcich z právnej úpravy, napr. poskytnutie súčinnosti súdnemu
exekútorovi, ochrana pre praním špinavých peňazí, vyhovenie súdnemu príkazu a pod. Právny základ – Zákon.
Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti A. je Zákon, Súhlas a Oprávnený záujem.
Oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch prevažuje nad záujmami
a právami dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ má záujem ochraňovať svoje práva,
majetok a záujmy. Uvedený postup nezasahuje do záujmov a práv dotknutej osoby neprimeraným spôsobom.
Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje ďalším subjektom za
nasledovných okolností:

pravdepodobne budeme Vaše osobné údaje zdieľať s inými tretími osobami, ktoré nám poskytujú služby (poskytovanie



4.

Členovia odborovej organizácie a členovia orgánov združenia

S prihliadnutím na skutočnosť, že ste členom odborovej organizácie (prevádzkovateľa), vzťahujú sa tieto podmienky
v primeranom rozsahu aj na Vás. To isté platí pre Vás, ak ste členom orgánu združenia – odborovej organizácie. Našim cieľom
je informovať Vás akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje počas trvania Vášho členstva, resp. po jeho zániku
a v súvislosti s ním.
Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:


3.

Špecifikácia rozsahu a účelu spracúvania osobných údajov
podľa typu dotknutej osoby

6.
7.

8.

právnej pomoci, Váš zamestnávateľ a pod). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie osoby používať Vaše osobné údaje
len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi preukázateľnými pokynmi.
Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.
Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje
zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:

z príslušných právnych predpisov, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na právnom základe – zákon

Vaše osobné údaje budeme spracúvať vo väčšine prípadov počas trvania členstva, resp. maximálne 5 rokov po jeho
zániku,

z doby, počas ktorej bude pretrvávať náš oprávnený záujem na spracúvaní Vašich osobných údajov,

z obsahu Vášho súhlasu, počas ktorého ste umožnili používať Vašu fotografiu alebo iné osobné informácie na webe
za presne vymedzeným účelom. Túto dobu môžete kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu skrátiť tak, že svoj súhlas
odvoláte postupom uvedeným v čl. 4 týchto podmienok,

z dôvodov vedenia súdneho konania je možné spracúvať Vaše osobné údaje aj dlhšie po dobu vedenia tohto súdneho
sporu.
Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.
B.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Uchádzači o členstvo v odborovej organizácii

S prihliadnutím na skutočnosť, že ste prejavili záujem stať sa členom odborovej organizácie a doručili ste nám žiadosť
o prijatie za jej člena, bude Vaša prihláška za účelom schválenia za člena odborovej organizácie evidovaná a to aj s prípadnými
prílohami, ktoré ste k nej predložili. V nadväznosti na uvedené sa na Vás po doručení Vašej prihlášky do prijatia rozhodnutia
o Vašom členstve budú vzťahovať tieto podmienky. Našim cieľom je informovať Vás akým spôsobom spracúvame Vaše
osobné údaje po ich obdržaní.
Rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré získame priamo od Vás je nasledovný:

identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, Vaše osobné číslo zamestnanca u zamestnávateľa (UNLP),

kontaktné údaje – adresa bydliska, email,

prípadne iné údaje, ktoré ste nám spolu s prihláškou poskytli.
Ako prevádzkovateľ budeme spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely a na týchto právnych základoch:

prijímanie nových členov: za účelom zistenia, či ste kvalifikovaným a vhodným kandidátom na člena odborovej organizácie. Právny
základ – Súhlas.
Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov v zmysle časti B je Súhlas.
Identifikácia príjemcov. Ako prevádzkovateľ môžeme za určitých okolností poskytnúť Vaše osobné údaje ďalším subjektom za
nasledovných okolností:

žiadny príjemca
Ako prevádzkovateľ nevykonávame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.
Doba uchovávania je závislá na dosiahnutí účelu spracúvania Vašich osobných údajov, následne budú Vaše osobné údaje
zlikvidované. Dĺžka doby uchovávania vyplýva:

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu rozhodovania o prijatí Vašej osoby za člena odborovej organizácie.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov však môžete kedykoľvek odvolať. Po prijatí za člena odborovej organizácie
sa na Vás budú v celom rozsahu vzťahovať podmienky spracúvania osobných údajov v zmysle bodu A. tohto
článku.

8. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.
4
1.
2.

3.

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných
údajov. Ak zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosím, kontaktovať na adrese:
Rastislavova 43, 041 90 Košice, emailom: lozkosice@lozkosice.sk, telefonicky: +421 907 991 228.
Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Vás
súhlas je možné odvolať spôsobom ako ste nám ho udelili.

4.

5.
6.
7.

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, avšak iba v rozsahu, v ktorom to Nariadenie umožňuje.
Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na
základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

vytvárania zákazníckeho profilu,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok deﬁnovaných
Nariadením nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte
právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.
Máte právo na to, aby sme Vám ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámili porušenie ochrany osobných
údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

V Košiciach, dňa 25.5.2018

Lekárske odborové združenie UNLP Košice

