Všeobecné ustanovenia a informácie o spracovaní osobných
údajov
Za iniciatívou Pomôž Slovákom je spoločnosť
dynamic web services s. r. o.
Karpatské námestie 7770/10A
Bratislava - mestská časť Rača 831 06.
Sme radi, že chcete byť toho súčasťou.
Prevádzkovateľov, ktorí budú mať prístup k Vašim osobným údajom uvádzame menovite a budú pre
Vás kontaktnými osobami. V prípade otázok, súvisiacich s iniciatívou Pomôž Slovákom sa na nás môžete
obrátiť prostredníctvom e-mailu: info@pomozslovakom.sk

I. Všeobecné ustanovenia
1. Spoločnosť dynamic web services, s. r. o (ďalej len „prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom
internetovej stránky www.pomozslovakom.sk, na ktorej je prístupná Databáza podnikateľských
subjektov a dobrovoľníkov (ďalej len „Databáza") .
2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Podmienky používania Databázy (ďalej len „PPD"), ktoré upravujú práva
a povinnosti Prevádzkovateľa, podnikateľských subjektov a dobrovoľníkov v Databáze pri poskytovaní
a využívaní služieb prevádzkovateľa. Súhlas s PPD je podmienkou registrácie a využívania služieb
Prevádzkovateľa.
Znenie týchto PPD sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych
zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo
príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel
spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás nato s dostatočným predstihom
upozorníme.
3. Registrácia a využívanie služieb s ňou spojených je zdarma.
4. Pojmy pre účely PPD sa interpretujú týmto spôsobom:
Podnikateľský subjekt - je právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať Databázu
predovšetkým za účelom prezentácie svojej podnikateľskej aktivity;
Dobrovoľník - je fyzickou osobou alebo skupinou fyzických osôb, ktorá využíva Databázu v záujme
vykonávania dobrovoľníckej aktivity v súlade s hodnotami iniciatívy Pomôž Slovákom;
Databáza podnikateľských subjektov a dobrovoľníkov - je databázou obsahujúcou informácie vytvorené
a/alebo zverejnené podnikateľskými subjektami a dobrovoľníkmi;
Finančným darom - sú peňažné prostriedky darované Iniciatíve Pomôž Slovákom Darcom;

Darovacia zmluva - je darovacia zmluva uzatvorená (písomne, na diaľku, konkludentne,
ústne alebo inou vhodnou formou) medzi Prevádzkovateľom a Darcom, prostredníctvom ktorej Darca
podporil Iniciatívu Pomôž Slovákom;
Platformou Iniciatívy - je Webová stránka, profil alebo stránka Iniciatívy Pomôž Slovákom na akejkoľvek
inej komunikačnej platforme, ktorú Iniciatíva pri svojej činnosti využíva (napr. Facebook, Instagram
atď.);
Registračným formulárom - je formulár na Webovej stránke Iniciatívy Pomôž Slovákom;
Otvorené údaje - sú charakteristické tým, že umožňujú voľné použitie bez obmedzení právneho alebo
technického charakteru. Bližšie ich charakterizuje a) dostupnosť v online prostredí, b) strojová
čitateľnosť, c) poskytnutie licencií a formátov, ktoré sú technologicky neutrálne. Zverejnenie údajov je
jednou z foriem spracúvania osobných údajov, ktorú definuje GDPR. Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú,
sú obsahom informácií, ktoré sú voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok,
tzv. otvorené dáta, resp. Open Data. Otvorené dáta sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej
forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie
Služby poskytované Prevádzkovateľom
1. Prevádzkovateľ zbiera a na jednom mieste zhromažďuje otvorené údaje o právnických osobách a ich
podnikaní, avšak v rámci toho dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb. Pri
spracúvaní osobných údajov dbáme na dodržiavanie legislatívy, práv dotknutých osôb a k ochrane
Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou. Na tento účel Vám v
nasledujúcom texte poskytneme všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s
nariadením GDPR.
2. Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje podnikateľským subjektom, sú bezplatné a slúžia ako pomoc
pri vyhľadaní výrobkov a služieb podnikateľských subjektov prostredníctvom webovej stránky.
2. Pre využívanie služieb poskytovaných podnikateľským subjektom sa vyžaduje ich registrácia v
Databáze. Podnikateľský subjekt, ako aj dobrovoľník sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovaciu
e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej
správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.
3. Medzi Služby poskytované podnikateľskému subjektu patrí najmä možnosť prostredníctvom
Databázy: Uložiť si a sprístupniť svoj Profil, a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na
webovej stránke Prevádzkovateľa a zverejniť ponuku.
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť profil tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými
postupmi pre vyplnenie formulárov. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzujú právo nesprístupňovať alebo
vymazať z Databázy profily prípadne inzeráty podnikateľských subjektov, ktoré obsahujú nedostatočné
informácie pre vyhľadávanie, alebo také, ktoré podľa názoru Prevádzkovateľa obsahujú irelevantné
informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním ponuky podnikateľského subjektu (napr.:
politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy atď.). O tomto rozhodnutí Prevádzkovateľ informuje
podnikateľský subjekt, ktorého sa predmetný profil týka.
5. Doba zverejnenia Ponuky je až do pominutia účelu prípadne do odvolania Ponuky podnikateľským
subjektom.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť, nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú
Ponuku/Podnikateľský subjekt: a. Ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
etickými normami alebo dobrými mravmi, b. Prezentujúcu viaceré Ponuky v rámci jedného formulára
pre Ponuku (t. j. v rámci jednej Ponuky); d. Ktorá je neúplná alebo zavádzajúca alebo obsahuje
nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na webovej stránke, e.
Ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby, g. Erotického charakteru, resp.
také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže ísť o tento typ práce, h. Ten istí duplicitne zverejnený
podnikateľský subjekt webovej stránke.
Zodpovednosť za škodu
1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Ponuky zverejnenej v Databáze, najmä za jej
grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich
gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb zverejnením ponuky v Databáze
zodpovedá výlučne podnikateľský subjekt. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené
zverejnením ponuky v Databáze.
2. Podnikateľský subjekt sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia
akýchkoľvek práv tretích osôb vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v
celom rozsahu odškodniť.
3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla
neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v
dôsledku takého zneužitia.

II. Informácie o spracovaní osobných údajov

Starostlivo si plníme všetky povinnosti pri ochrane Vašich osobných údajov, ktoré nám ukladá
Nariadenie GDPR (Všeobecné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Ochrane Údajov č.
2016/679 z 27. apríla 2016) a zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V zmysle týchto
predpisov Vám poskytujeme nasledovné informácie:
1.

KOMU POSKYTUJETE VAŠE ÚDAJE?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť dynamic web services s. r. o. Ak máte akúkoľvek
otázku ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, je možné sa na nás obrátiť aj prostredníctvom emailu info@pomozslovakom.sk s uvedením predmetu „GDPR“.

2.

AKÉ ÚDAJE ZBIERAME A PREČO?

Aby sme mohli spolu efektívne napĺňať ciele iniciatívy Pomôž Slovákom, potrebujeme poznať vaše
osobné údaje. Osobné údaje zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi, na
základe vášho dobrovoľného súhlasu. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, nemáte
žiadnu zákonnú ani zmluvnú povinnosť nám tieto údaje poskytnúť. Miera osobných údajov, ktoré nám

poskytnete záleží na Vás. Niektoré Vaše osobné údaje môžu byť zverejnené zo zákona, napríklad v rámci
transparentného účtu sú viditeľné názvy účtov prispievateľov.
Zbierame od Vás a spracovávame len také osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Sú to najmä
nasledovné osobné údaje:
a) Informácie o podnikateľských subjektoch
Medzi údaje o podnikateľských subjektoch zaraďujeme najmä názov, sídlo, IČO, telefónne číslo, e-mail,
IP adresa. Prihlasovacie údaje (email a heslo) Logo/fotografiu. Webovú stránku a sociálne siete
podnikateľského subjektu. Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje
a informácie, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, email, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.
V prípade ak sa podnikateľský subjekt dobrovoľne rozhodne nahrať do Databázy nepovinný údaj fotografie reprezentujúce predmet jeho podnikateľskej činnosti súčasne tým prejavuje svoj súhlas so
zverejnením tejto fotodokumentácie na webovej stránke prevádzkovateľa, ktorí môžu fotografiu použiť
na marketingové účely spojené výlučne s prezentáciou iniciatívy Pomôž Slovákom.
b) Informácie o dobrovoľníkoch
Medzi údaje o dobrovoľníkoch zaraďujeme najmä meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail.
c) Informácie o finančných príspevkoch
Medzi informácie o finančných príspevkoch zaraďujeme najmä čísla Vašich bankových účtov, z ktorých
ste nám poslali dobrovoľný finančný príspevok, výšku príspevku ako aj poznámky uvedené v
jednotlivých prevodoch.
d) Údaje zahrnuté v komunikácii
Medzi údaje zahrnuté v komunikácii zaraďujeme v prvom rade akékoľvek osobné údaje poskytnuté nám
v rámci komunikácie, ale zároveň aj samotný obsah komunikácie, teda napríklad obsah e-mailu, či
facebookovej správy.
3.

NA AKÝ ÚČEL BUDEME POUŽÍVAŤ VAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje podnikateľských subjektov a dobrovoľníkov iniciatívy Pomôž Slovákom zhromažďujeme
a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi, na základe vášho dobrovoľného súhlasu, a to
najmä za účelom budovania cieľov iniciatívy Pomôž Slovákom. Osobné údaje nebudeme používať (ani
nikomu inému poskytovať) na žiadne komerčné účely.
Ak ste dobrovoľník alebo záujemca o dobrovoľníctvo, Vaše osobné údaje použijeme aj na efektívnu
koordináciu dobrovoľníckych aktivít a v nevyhnutnej miere ich budeme zdieľať s inými dobrovoľníkmi
iniciatívy Pomôž Slovákom za účelom efektívnej komunikácie medzi dobrovoľníkmi navzájom (ak nám
oznámite, že si to neželáte, tak Vaše údaje zdieľať nebudeme).
4.
V KTORÝCH PRÍPADOCH MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ VAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje spracovávame na hore uvedený účel (bod 3.) vtedy, ak súhlasíte s ich spracovaním.
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania
vychádzajúc zo súhlasu poskytnutého pred jeho odvolaním.
Spracovávať Vaše osobné údaje na hore uvedený účel (bod 3.) sme oprávnení podľa Nariadenie GDPR

aj vtedy, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu iniciatívy Pomôž Slovákom –
naším oprávneným záujmom je využívať získané osobné údaje podnikateľských subjektov a
dobrovoľníkov, pre tvorbu Databázy. Môžete kdekoľvek požadovať, aby sme Vaše údaje vymazali
a vyradili Vás z Databázy.

5.
OSOBITNÉ PRÍPADY KEDY MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE
Okrem vyššie uvedených prípadov môžeme na základe Nariadenia GDPR osobné údaje spracovávať aj
v týchto osobitných prípadoch a na nasledovný účel:
• Ak je spracovanie osobných údajov potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy
medzi iniciatívou Pomôž Slovákom a druhu stranou, budeme spracovávať tie
osobné údaje, ktoré sú na to potrebné (alebo predpísané právnou úpravou), a to
na účel uzavretia a plnenia takejto zmluvy a jej evidencie.
•

Ak nám spracovanie osobných údajov ukladá priamo právna úprava (napr.
vedenie účtovníctva), spracovávame tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na
splnenie náležitostí predpísaných touto právnou úpravou, a to na účel splnenia si
týchto zákonných povinností a dodržania predpísanej evidencie.

6.
DOBA SPRACOVÁVANIA A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ uchováva na až do pominutia účelu spracovávania.
Súhlas na spracovanie a uchovávanie Vašich osobných údajov poskytujete na dobu neurčitú, až do
odvolania súhlasu.

7.

SPRACOVATELIA A PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Príjemcom a spracovateľom osobných údajov je primárne iniciatíva Pomôž Slovákom. Osobné údaje
môžu byť v prípade potreby poskytnuté prípadne iným tretím osobám, ktoré pre iniciatívu Pomôž
Slovákom, budú poskytovať pomoc alebo služby v oblasti účtovníctva, právneho poradenstva, IT,
databázových služieb, platobných systémov a pod., ak budú poskytnuté príslušné záruky pre ochranu
spracovania osobných údajov; účel spracovania Vašich údajov a ich ochrana pritom ostáva nezmenená.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa nepredpokladá.
8.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Váš súhlas na spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je
dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúc zo súhlasu poskytnutého pred jeho odvolaním.
Ako dotknutá osoba máte právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo
vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a namietať voči spracovaniu a za podmienok
stanovených Nariadením máte právo na prenos týchto údajov k inému správcovi.
Ďalej máte právo byť bezodkladne informovaný o akomkoľvek prípade porušenia zabezpečenia
osobných údajov, a tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že
prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov (vr. prípadných vybavovanie ich žiadostí) postupuje v
rozpore s Nariadením. Máte tiež právo podať návrh na začatie konania v zmysle §100 zákona č. 18/2018
Z. z.. Informácie o opatreniach prijatých na základe žiadosti dotknutej osoby podľa čl. 15 až 22
Nariadenia budú správcom poskytnuté bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia

žiadosti. Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému
rozhodovaniu v zmysle čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia.
Neposkytnutie osobných údajov či neudelenie súhlasu na ich spracovanie nie je prekážkou pre
poskytnutie daru, dobrovoľnú spoluprácu alebo inú formu podpory iniciatívy Pomôž Slovákom .

