
 
 

Zásady spracúvania ochrany osobných údajov pre aktivity 
Asociácie slovenských arteterapeutov 

Čo sú osobné údaje 

Osobným údajom sa rozumie každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej 
fyzickej osobe (dotknutá osoba). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú 
je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä na základe určitého identifikátoru (meno, 
číslo, kód) alebo jedného či viacerých zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, psychickej, 
ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Medzi osobné údaje 
teda patria najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jej IP adresa, môžu nimi byť informácia o 
využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách danej osoby. Ochrana osobných údajov 
je upravená nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným 
právom na ochranu osobných údajov. 

Komu udeľujete svoj súhlas 

Správcom osobných údajov je Asociácia slovenských arteterapeutov (ďalej „asociácia“ alebo 
„ASA“), Špania Dolina 112, 974 01, registrovaná Ministerstvom vnútra SR dňa 8.3.2017, IČO: 
50779753, ktorá prevádzkuje web art-therapy.sk a spracováva ako prevádzkovateľ, tj. určuje, 
ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom. 

Pokiaľ sa na nás chcete obrátiť, napíšte, prosím, na e-mail: konferencia.asa@gmail.com 

Aké osobné údaje spracovávame 

• Osobné údaje poskytnuté osobami, ktoré prejavili záujem o odber e-mailov, 
materiálov, pozvánok na konferencie, prednášky a odborné semináre, prihlášok za 
účelom ich zasielania v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón, 

• Osobné údaje poskytnuté pri registrácii za účelom prihlásenia na kurz, seminár alebo 
konferenciu organizovaných ASA: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, 

• Osobné údaje poskytnuté za účelom vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu,  
konferencie alebo odborného seminára ASA:  meno, priezvisko, titul, dátum 
narodenia, 

• Osobné údaje poskytnuté za prihlásenia za člena/sympatizanta ASA: meno, 
priezvisko, titul, dátum narodenia, kontaktné údaje, informácie o štúdiu, 

• Osobné údaje poskytnuté pre účel fakturácie a účtovníctva: FO – meno, priezvisko, 
adresa, PO – názov, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu, 
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• V prípade živých akcií (kurzov, seminárov, workshopov…) si niektoré dokumentujeme 
aj fotograficky. Fotografie následne používame na svojich weboch a na sociálnych 
sieťach na priblíženie atmosféry, príp. na ďalšie propagačné účely. Ak si neprajete, 
aby bola fotografia s Vami zverejnená, príp. si prajete dodatočne odstrániť fotografiu 
vašej osoby či menovku na fotografii, dajte nám vedieť na 
konferencia.asa@gmail.com. 
 

Vaše práva 

• Súhlas sa spracovaním osobných údajov je možné vziať kedykoľvek späť, a to 
napríklad zaslaním emailu na adresu: konferencia.asa@gmail.com alebo listu na 
adresu sídla ASA. Súhlas zanikne v lehote najneskôr do 1 mesiaca od doručenia 
odvolania súhlasu ASA a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom 
systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu 
osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad, príjmový 
doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej 
archivácie.  

• Pokiaľ ako prevádzkovateľ spracovávame vaše osobné údaje, máte právo sa na nás 
kedykoľvek obrátiť a uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame. 

• Pokiaľ máte pochybnosti o tom, že vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, 
môžete nás požiadať o vysvetlenie, alebo o nápravu chybného stavu, najmä 
požadovať blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne 
kompletný výmaz týchto údajov. 

Ako spracúvame vaše osobné údaje  

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Údaje sú spracúvané v 

rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi.  

Komu môžu byť osobné údaje sprístupnené 

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej tretej strane s výnimkou osoby zodpovednej za 

účtovníctvo.  

Údaje zbierané automatizovane 

Nevyužívame aplikácie na automatizovane zbierané údaje. 
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Mlčanlivosť 

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše 
osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných 
opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto 
mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu 
nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane. 

Záverečné ustanovenia 

Pokračovaním využívania stránok art-therapy.sk vyjadrujete svoj slobodný, konkrétny, 
informovaný a jednoznačný prejav vôle o tom, že ste uzrozumený/á so spracovaním vašich 
osobných údajov podľa týchto zásad a že ste boli o spracovaní vašich osobných údajov riadne 
poučený/á a informovaný/á. 

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme priebežne meniť alebo dopĺňať podľa nášho 
uváženia.  Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať tieto zásady o ochrane osobných 
údajov, aby ste boli informovaný o tom, ako chránime Vaše osobné údaje.  

Zásady ochrany osobných údajov sú vydané v elektronické podobe a sú prístupné na 
webových stránkach art-therapy.sk 

Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018. 
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