Informácia o spracúvaní osobných údajov (GDPR)

Riadne spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je pre SOZ ZaSS veľmi
dôležité a ochrana osobných údajov je pre SOZ ZaSS prioritou. V tejto súvislosti by sme Vás
radi informovali o spracúvaním osobných údajov v podmienkach SOZ ZaSS v spojení s novou
právnou úpravou, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov
(„Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, („Zákon o ochrane osobných údajov“).
Prevádzkovateľom osobných údajov je Slovenský odborový zväz zdravotníctva
a sociálnych služieb so sídlom: Vajnorská 1, 815 70 Bratislava. Slovenský odborový zväz
zdravotníctva a sociálnych služieb (ďalej aj “SOZ ZaSS“) je odborovou organizáciou podľa
ust. §9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení jeho neskorších predpisov. SOZ
ZaSS je evidovaný v zozname občianskych združení na MV SR pod č. VVS/1-2200/90-1-10
s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.
Vaše osobné údaje spracúvame v rámci oprávnenej činnosti SOZ ZaSS za účelom
dosiahnutie cieľov SOZ ZaSS, a to najmä 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
SOZ ZaSS. Vaše osobné údaje slúžia výlučne pre vnútornú potrebu SOZ ZaSS a nebudú
poskytnuté príjemcovi bez Vášho písomného súhlasu. Z dôvodu zaistenia riadnej činnosti
a napĺňania cieľov SOZ ZaSS majú k Vašim osobným údajom prístup aj tretie subjekty. Jedná
sa najmä o poskytovateľa IT služieb. Z dôvodu ochrany Vašich osobných údajov, máme
s týmito subjektami uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania Vášho členstva v SOZ ZaSS resp. počas
obdobia, kedy trvá Váš vzťah so SOZ ZaSS. Po ukončení Vášho členstva/vzťahu k SOZ ZaSS
resp. po ukončení záväzkov vyplývajúcich zo vzťahu so SOZ ZaSS uchovávame vaše osobné
údaje počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle platnej legislatívy. Máte právo kedykoľvek
sa obrátiť na SOZ ZaSS a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov.
Taktiež máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov,
právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a
automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Svoje práva môžete uplatniť na
mailovej adrese: sykorova@sozzass.sk, prípadne písomne na adrese sídla SOZ ZaSS.
S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.
Základným odborovým organizáciám SOZ ZaSS odporúčame Osobné údaje spracovávať
za podmienok stanovených Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.
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