
Informácie o spracúvaní osobných údajov  

návštevníkov stránky Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Nitra 

(misíjna stanica ONN Banská Bystrica) 

podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej 

len GDPR)  

 

 

 Pokiaľ ste naším odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje 

osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. 

Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s 

GDPR. (Nariadenie o ochrane osobných údajov) 

 

Kto je prevádzkovateľ? 

Spoločnosť: Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Nitra (misíjna stanica ONN Banská Bystrica) 

Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra-Staré Mesto IČO: 42120071, zastúpený splnomocnencom: Mgr. 

Rastislavom Majerom (ďalej ACS NR ONN BB) mail: onasnejde@gmail.com, registrácia: 

Evidencia cirkevných PO. Zák.308/1991 Zb. Miestny cirkevný zbor štátom registrovanej cirkvi 

Apoštolská cirkev na Slovensku-ústredie Rada ACS Bratislava ,  ktorá prevádzkuje webovú 

stránku: www.onasnejde.sk,  www.facebook.com/onn.sasova/, 

https://www.youtube.com/channel/UCcw_qFR6a8PahH--GsQQVEA 

 

Ako prevádzkovateľ spracováva vo svojich spracovateľských činnostiach osobné údaje svojich 

darcov, dobrovoľníkov a cirkevníkov v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 

 Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania: meno, priezvisko a pokiaľ nám ich poskytnete, 

aj adresa bydliska, emailová adresa, akademický titul, telefónne číslo, fotografia, video záznam, 

audio nahrávky, prípadne iné údaje. Ak navštívite webovú stránku občianskeho združenia, 

spracované sú aj údaje ako IP adresa, súbory cookies, prípadne identifikátor zariadenia darcu  

Citlivé osobné údaje, resp. osobné údaje zvláštnej kategórie, nie sú štandardne spracovávané, ak 

nám predtým ako dotknutá osoba neudelíte súhlas na konkrétny účel spracovania týchto 

poskytnutých údajov.  

 

Účel spracovania osobných údajov: ACS NR ONN BB spracováva osobné údaje dotknutých osôb 

najmä na nasledujúce účely:  

- evidencia dotknutých osôb interné účely,  

- evidencia darcov a ich darov pre interné účely, 

- pravidelná alebo príležitostná priama komunikácia s dotknutými osobami poštou, telefonicky 

alebo emailom pre účely informovania o činnosti združenia, zasielania noviniek a newsletterov, 

poďakovania, prípadne poskytnutia iných správ a informácií, a to aj na žiadosť dotknutej osoby,  

-pravidelná alebo príležitostná priama komunikácia s darcami poštou, telefonicky alebo emailom 

pre účely informovania o činnosti združenia, zasielania noviniek, poďakovania za podporu, 

prípadne poskytnutia iných správ a informácií,  

- vystavenie potvrdenia pre darcu pre daňové alebo iné účely na žiadosť darcu  

- pre externú komunikáciu (napríklad pre účely výročnej správy, verejnej prezentácie, prípadne pre 

iné účely s cieľom rozšíriť základňu darcov a informovať verejnosť o činnosti združenia), na 

základe predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby, prípadne jej zákonného zástupcu, 

- pre externú komunikáciu (napríklad pre účely výročnej správy, spracovania prehľadov o darcoch a 

daroch, verejnej prezentácie, prípadne pre iné účely s cieľom rozšíriť základňu darcov), na základe 

predchádzajúceho súhlasu darcu, prípadne jeho zákonného zástupcu   

- splnenie povinností, ktoré sú, prípadne budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky 

a/alebo Európskej únie  

Zmena, prípadne rozšírenie účelu spracovania osobných údajov: Pred zmenou, prípadne 
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rozšírením účelu spracovania osobných údajov dotknutej osoby je ACS NR ONN BB , povinný 

dotknutú osobu o tejto skutočnosti vopred informovať a získať jej súhlas.  

 

Právny základ spracovania osobných údajov: Pre účely evidencie dotknutých osôb a priamej 

komunikácie s nimi sa  ACS NR ONN BB  pri spracovaní bežných osobných údajov opiera o 

existenciu oprávneného záujmu, keďže funguje ako nezisková organizácia, ktorá napĺňa svoje ciele 

verejnou prezentáciou svojej činnosti a výlučne z prostriedkov poskytnutých darcami a 

darcovskými organizáciami. Pre iné účely, ak sa nejedná o splnenie zákonných povinností, resp. 

ochranu práv a právnych nárokov ACS NR ONN BB  a dotknutých osôb, spracováva ACS NR 

ONN BB  osobné údaje na základe súhlasu dotknutých osôb.  

 

Zdroje osobných údajov: Spracovávané osobné údaje, pokiaľ je to možné, sú získavané priamo od 

dotknutých osôb, prípadne formou inej komunikácie s dotknutou osobou (osobnej, telefonickej, 

emailovej, písomnej), alebo prostredníctvom iných podkladov a dokumentov, ktoré dotknutá osoba 

ACS NR ONN BB poskytne.  

 

Prenos osobných údajov: ACS NR ONN BB neprenáša osobné údaje dotknutých osôb mimo 

územia EÚ.  

 

Doba uchovávania osobných údajov: Súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutá osoba 

udeľuje na obdobie 5 rokov s výnimkou prípadov, kedy dotknutá osoba platnosť súhlasu udelila na 

dlhšie obdobie, prípadne predĺžila, alebo keď je súhlas potrebný na celé obdobie trvania spolupráce 

alebo kontaktu s dotknutou osobou. V takomto prípade ACS NR ONN BB informuje dotknutú 

osobu o požadovanom trvaní platnosti súhlasu. Výnimku tvoria osobné údaje získané automaticky 

pri návšteve webovej stránky www.onasnejde.sk Svojím súhlasom s používaním súborov cookies 

dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov získaných automaticky na 

5 rokov od poslednej aktivity na webovej stránke. Počas obdobia platnosti súhlasu budú osobné 

údaje dotknutej osoby uložené v automatizovanom informačnom systéme ACS NR ONN BB. Po 

uplynutí platnosti súhlasu budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané. Doba uchovávania tiež 

končí odvolaním súhlasu zo strany dotknutej osoby.  

 

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov: Dotknutá osoba má právo svoj súhlas so 

spracovaním osobných údajov na konkrétny účel alebo so spracovaním osobných údajov všeobecne 

odvolať. Odvolanie je možné písomným oznámením, zaslaným na adresu sídla ACS NR ONN BB , 

alebo na emailovú adresu ACS NR ONN BB . Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu doručené, je 

ACS NR ONN BB  povinný ukončiť spracovanie osobných údajov na účel, pre ktorý bol súhlas 

odvolaný. Tým nie je dotknuté právo ACS NR ONN BB spracovávať osobné údaje za účelom 

plnenia svojich zákonných povinností, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov ACS NR 

ONN BB , prípadne dotknutej osoby. 

 

Subjekty spracovávajúce osobné údaje dotknutých osôb: Osobné údaje dotknutých osôb 

spracováva primárne ACS NR ONN BB , a to v písomnej a elektronickej podobe. ACS NR ONN 

BB môže poveriť spracovaním osobných údajov iné subjekty, s ktorými uzatvorí zmluvu o 

spracovaní osobných údajov, prípadne ktoré využíva v rámci verejných služieb.  

Tretie strany spracovatelia osobných údajov: 

-Google Analytics  pravidlá ochrany súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk 

-You Tube pravidlá ochrany súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk 

-Facebook zásady používania údajov: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 

Sprístupnenie osobných údajov iným osobám: Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť  

sprístupnené subjektom na území Slovenskej republiky a v rámci Európskej únie podľa osobitných 

právnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.).  

 

 INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÍSKANÝCH 

https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk
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PROSTREDNÍCTVOM WEBU A INTERNETU  

 

 Keď navštívite stránku www.onasnejde.sk ,ACS NR ONN BB   získava vaše osobné údaje, 

týkajúce sa vašej aktivity na stránke. Tieto údaje môžu byť najmä vaša IP adresa, ID vášho 

zariadenia alebo browsera, vaša aktivita na stránke, čas strávený na stránke a podobne. Údaje 

získavame ako súčasť záznamov o aktivitách a tiež používaním súborov cookies služby Google 

Analytics. Tieto informácie nám pomáhajú pochopiť záujem o informácie na našej stránke a 

umožňujú nám prispôsobovať jej obsah záujmom jej návštevníkov, ako aj zrýchliť a zjednodušiť 

komunikáciu s ACS NR ONN BB . 

Niektoré súbory cookies tiež uľahčujú prístup k informáciám o aktivitách ACS NR ONN BB  v 

sociálnych médiách. Svojím súhlasom s informáciou na stránke o používaní cookies dávate súhlas 

so spracovaním takto získaných údajov.  

V súlade s nastaveniami služby cookies je súhlas udelený na obdobie 5 rokov od vašej posledej 

aktivity na stránke www.onasnejde.sk. Po uplynutí tohto obdobia budú vaše údaje vymazané. Počas 

platnosti súhlasu nie sú údajeACS NR ONN BB  prenášané mimo územia EU. ACS NR ONN BB  

vykoná všetky dostupné opatrenia na zabezpečenie takto získaných údajov. Prostredníctvom služby 

Google Analytics môžu byť vaše údaje získavané automaticky spracovávané mimo územia EU, na 

serveroch v USA. USA boli Európskou komisiou podľa pravidiel Privacy Shield uznané ako krajina 

bezpečná z hľadiska spracovania osobných údajov.  

Zoznam je dostupný na stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-

zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany 

Nastavenia cookies si môžete upraviť priamo vo svojom webovom prehliadači. Ak sa rozhodnete 

odmietnuť cookies, stále môžete prehliadať webovú stránku www.onasnejde.sk   hoci niektoré vaše 

aktivity tým môžu byť obmedzené. Keďže spôsoby prijatia alebo odmientutia cookies sa líšia podľa 

prehliadača, ktorý používate, pre viac informácií prosím využite funcionalitu Nastavenia alebo 

Pomoc vášho prehliadača.  

Niektoré prehliadače, napríklad Internet Explorer, Firefox a Safari – ponúkajú možnosť zaslania 

inštrukcie „Do Not Track“.   

 

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov: Dotknutá osoba má kedykoľvek právo 

na základe písomnej požiadavky, zaslanej na adresu sídla ACS NR ONN BB , alebo na emailovú 

adresu onasnejde@gmail.com  požadovať:  

- informáciu o rozsahu spracovávaných osobných údajov a prístup k nim,  

- opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov v evidencii ACS NR ONN BB  

- vymazanie svojich osobných údajov z evidencie ACS NR ONN BB  

- obmedzenie účelov spracovania svojich osobných údajov,  

- zastavenie alebo pozastavenie spracovania svojich osobných údajov,  

- prenos svojich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi v primeranej forme a  

- informácie o zdroji, z ktorého ACS NR ONN BB osobné údaje získal.  

 

Všetky informácie, ktoré ACS NR ONN BB  dotknutej osobe na základe jej žiadosti poskytne, 

musia byť poskytnuté podľa možnosti bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od 

doručenia žiadosti, v jednoduchej a zrozumiteľnej podobe. ACS NR ONN BB tiež bude dotknutú 

osobu informovať o dôsledkoch jej žiadosti a následnom postupe.  

Právo na podanie návrhu na začatie konania: Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na 

neoprávnené spracovanie osobných údajov podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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