
Všeobecné podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov Nadáciou 

kresťanského vzdelávania 

v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných 

údajov“), (ďalej len „Všeobecné podmienky“) 

PREVÁDZKOVATEĽ: 

Názov 

nadácie: 
Nadácia kresťanského vzdelávania 

Sídlo: M.R. Štefánika 17, 03601 Martin, Slovenská republika 

IČO: 42062110 

DIČ: 2022601482 

Registrácia: 

nadácia vedená pod registračným číslom 203/Na-2002/892 v Registri nadácií 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 

826 86 Bratislava 29 

  

(ďalej len „Nadácia“) 

DOTKNUTÁ OSOBA: 

Každá určená alebo určiteľná fyzická osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, 

najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých 

charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, 

ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, ktorej sa tieto osobné údaje týkajú a spracúva 

ich Nadácia v zmysle jej programových činností. 

(ďalej len „Dotknutá osoba“) 

Tieto Všeobecné podmienky poskytujú informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov 

Dotknutej osoby poskytnutých na základe zmluvy alebo dobrovoľnosti Nadácii za účelom 

zabezpečenia ochrany súkromia Dotknutej osoby v súvislosti s automatizovaným 

i manuálnym spracúvaním osobných údajov Dotknutej osoby Nadáciou. Účelom týchto 

Všeobecných podmienok je plnenie požiadaviek Zákona o ochrane osobných údajov. 

Tieto Všeobecné podmienky budú kedykoľvek prístupné na internetovej stránke Nadácii 

http://ckvmartin.sk/nadacia-krestanskeho-vzdelavania/, ako aj v každom momente, kedy sa 

budú od Dotknutej osoby vyžadovať akékoľvek osobné údaje za účelom účasti na 

programových činnostiach Nadácie. 

Nadácia si týmto dovoľuje vyhlásiť, že disponuje Bezpečnostným projektom na ochranu 

osobných údajov Nadácie na informačné systémy – informačný systém mzdy a personalistika, 

ekonomický a účtovný informačný systém a informačný systém činnosti nadácie, ktoré 

predstavujú distribuovaný systém pozostávajúci z oddelených informačných systémov, ktoré 

využívajú na spracovanie osobných údajov automatizované, čiastočne automatizované a iné 

prostriedky. Nadácia prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia 

zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, pričom Nadácia brala 

do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných 

http://ckvmartin.sk/nadacia-krestanskeho-vzdelavania/


osobných údajov Dotknutej osoby, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť 

bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému. 

1. Nadácia spracúva (vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä 

ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie 

alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, 

využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, 

sprístupňovanie alebo zverejňovanie) správne, úplne a podľa potreby aktualizované osobné 

údaje Dotknutej osoby len za podmienok, spôsobom a vo forme ustanovenej Zákonom o 

ochrane osobných údajov a v jeho medziach, ako aj v zmysle týchto Všeobecných podmienok 

tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd Dotknutej osoby, najmä k porušeniu 

práva Dotknutej osoby na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným 

zásahom do práva Dotknutej osoby na ochranu súkromia, v súlade s dobrými mravmi, a to len 

na vymedzený alebo ustanovený účel v rozsahu a obsahu zodpovedajúcemu tomuto účelu 

nevyhnutnému na jeho dosiahnutie vo vybranom programe alebo verejnej zbierke Nadácie. 

2. Nadácia zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov Dotknutej osoby, je povinná chrániť 

spracúvané osobné údaje Dotknutej osoby pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, 

neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred 

akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a vyhlasuje, že osobné údaje 

Dotknutej osoby spracúva v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov, týmito 

Všeobecnými podmienkami, a to za použitia vhodných technických, organizačných 

a bezpečnostných opatrení. 

3. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Nadácia vykonáva spracúvanie osobných údajov vo 

vybranom programe, verejnej zbierke Nadácie bez súhlasu Dotknutej osoby v zmysle § 10 

ods. 3 písm. b) „spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej 

vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s 

dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť 

dotknutej osoby,” Zákona o ochrane osobných údajov v zmysle § 2 Nadácia ods. 1 zákona č. 

34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a 

to najmä na podporu výchovy, vzdelávania a misijnej práce, založených na kresťanskom 

presvedčení a hodnotách, podporu študentov, učiteľov a pedagógov, podporu športových 

aktivít a kultúrno – výchovných podujatí, podpora sociálne slabých študentov. 

 


