Pravidlá ochrany osobných údajov
Tieto pravidlá ochrany osobných údajov „Nadácie VSE“ sú pripravené s ohľadom na
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
Tieto pravidlá objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s realizáciou
grantových programov, organizovaním súťaží a podujatí, podpory verejnoprospešných
projektov a aktivít, marketingovej komunikácie, oprávnených záujmov a uplatňovania právnych
nárokov Nadácie VSE a ako tieto údaje používame a chránime.
1.

Kto sme a naše kontaktné údaje

Nadácia VSE je nezisková organizácia so sídlom: Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská
republika, IČO: 52 072 762, dátum vzniku 10.12.2018, registrovaná Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/1193. V súlade s Nariadením a Zákonom je
Nadácia VSE prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov.
Zakladateľom Nadácie VSE je spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36 211 222, ktorá je zároveň sprostredkovateľom
spracúvaných osobných údajov.
Snažili sme sa, aby boli tieto pravidlá napísané čo najjednoduchšie a boli pre každého
zrozumiteľné. Ak však máte aj po ich prečítaní otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov
v našej nadácii, alebo máte iné súvisiace podnety, obráťte sa prosím na Zodpovednú osobu
za ochranu osobných údajov Skupiny VSE Holding osobneudaje@vseholding.sk alebo
písomne na adrese nadácie. Obálku označte nápisom „do rúk Zodpovednej osoby“.
2.

Účel spracúvania osobných údajov

V súvislosti s našou činnosťou spracúvame osobné údaje dotknutých osôb na účel realizácie
grantových programov, organizovania súťaží a podujatí, podpory verejnoprospešných
projektov a aktivít, marketingovej komunikácie, oprávnených záujmov a uplatňovania právnych
nárokov Nadácie VSE.
3. Právny základ spracúvania osobných údajov
a) Plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy
V rámci predzmluvných vzťahov a následného plnenia zmluvy spracúvame osobné údaje
žiadateľa grantu resp. zmluvnej strany nasledovne:



ak je žiadateľom grantu resp. zmluvnou stranou fyzická osoba, spracúvame
identifikačné a kontaktné údaje tejto fyzickej osoby príp. jej zástupcu,
ak je žiadateľom grantu resp. zmluvnou stranou právnická osoba, spracúvame
identifikačné a kontaktné údaje jej štatutárnych zástupcov, kontaktných osôb príp.
iných osôb zastupujúcich túto právnickú osobu.

Spracúvajú sa osobné údaje tých osôb, ktoré sú uvedené v „Žiadostiach o grant z Nadácie
VSE“ a v „Zmluvách o poskytnutí finančného príspevku“ na účely realizácie grantových
programov.
K spracúvaniu osobných údajov dochádza pri spracovaní žiadostí o grant od predkladateľov
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projektov, vyhodnotení prihlásených projektov, vyhlásení podporených projektov a uzatvorení
zmlúv potrebných na poskytnutie grantu. Poskytnutie osobných údajov predstavuje zmluvnú
požiadavku.
Doba spracúvania osobných údajov je vymedzená trvaním zmluvného vzťahu. Po ukončení
zmluvy môžu byť niektoré osobné údaje ďalej spracúvané, ak existuje iný právny základ (napr.
zákonná povinnosť alebo oprávnený záujem pri uplatňovaní či preukazovaní právnych
nárokov).
b) Zákonná povinnosť
Osobné údaje spracúvame a poskytujeme iným subjektom v prípadoch, kedy na to existuje
zákonná požiadavka ustanovená právnymi predpismi, ktoré súvisia s účelom vykonávania
činností Nadácie VSE, napr. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve, zákon č. 213/1997 Zb. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov;
V rámci plnenia povinností ustanovených právnymi predpismi spracúvame osobné údaje
(vrátane ich poskytovania iným oprávneným subjektom) aj na účely prevencie legalizácie
príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (identifikácia protistrany alebo osoby
oprávnenej konať menom protistrany) v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Doba spracúvania osobných údajov vyplýva z príslušných právnych predpisov, pokiaľ
v konkrétnom prípade nevznikne odôvodnená potreba uchovávať údaje po dlhšiu dobu.
c) Oprávnený záujem
Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených
záujmov Nadácie VSE. Voči spracúvaniu osobných údajov na účel oprávneného záujmu
prevádzkovateľa alebo tretej strany máte právo namietať. Takýmito oprávnenými záujmami sú
najmä:
 preverenie protistrán v rámci predzmluvných vzťahov;
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu
spočívajúceho vo výkone preventívnych opatrení na účel riadenia rizika potenciálneho
podvodného alebo iného konania poškodzujúceho záujmy Nadácie VSE. Údaje sú
uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu.
 vymáhanie pohľadávok a iných nárokov Nadácie VSE;
Na tento účel uchovávame osobné údaje najviac po dobu trvania príslušných
premlčacích lehôt;
 marketingové a propagačné aktivity, ktorými sa rozumie najmä informovanie o
vybraných novinkách a grantových programoch; súčasťou týchto aktivít a súvisiacej
komunikácie môžu byť prieskumy slúžiace na zlepšovanie činnosti Nadácie VSE.
Na tento účel uchovávame osobné údaje najviac po dobu trvania oprávneného záujmu,
najmä počas trvania zmluvného vzťahu a počas primeranej doby po jeho skončení.
 Pri organizovaní našich verejne prístupných podujatí alebo súťaží môžeme na účely
propagácie vyhotovovať aj obrazové či zvukovo - obrazové záznamy, na ktorých
môžete byť zachytený. Tieto záznamy zachytávajúce celkovú atmosféru podujatia
môžu byť následne použité a zverejnené v našich propagačných materiáloch, interných
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médiách, či externe napr. na sociálnych sieťach a webových stránkach spoločností
Skupiny VSE Holding.
d) Súhlas so spracúvaním osobných údajov
V prípadoch, ak je právnym základom Váš súhlas, takýto súhlas musí byť slobodne daný a
odvolateľný. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho
zo súhlasu pred jeho odvolaním. Príkladom, keď od Vás vyžadujeme súhlas, je získanie Vašich
kontaktných údajov napr. na zasielanie marketingových, propagačných a informačných
materiálov, prípadne ak potrebu získania súhlasu výslovne stanovuje právny predpis.
4.

Kategórie osobných údajov

Nadácia VSE spracúva len nevyhnutné osobné údaje zástupcov resp. kontaktných osôb, a to
meno, priezvisko, telefónne alebo mobilné číslo, emailová adresa, obrazové či zvukovo obrazové záznamy z realizovaného grantu, súťaže alebo podujatia, číslo bankového účtu,
prípadne ďalšie nevyhnutné osobné údaje potrebné vo vzťahu v súvislosti s realizáciou
grantových programov, organizovania súťaží a podujatí, podpory verejnoprospešných
projektov a aktivít, marketingovej komunikácie, oprávnených záujmov a uplatňovania právnych
nárokov Nadácie VSE. Poskytnuté osobné údaje sú potrebné na plnenie zmluvy a/alebo na
plnenie zákonných povinností. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje
Nadácii VSE, tak Nadácia VSE vyradí žiadateľa z grantového programu.
5.

Kategórie príjemcov

Osobné údaje poskytujeme povereným sprostredkovateľom na účely spracúvania osobných
údajov na základe našich pokynov. Títo partneri musia dodržiavať záväzok prísnej dôvernosti
v súlade s týmito pravidlami a zmluvami, ktoré sme s nimi uzavreli.
Nadácia VSE môže poskytnúť osobné údaje aj orgánom verejnej moci ako aj iným subjektom,
avšak výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi.
6.

Prenos osobných údajov

Nadácia VSE neprenáša osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
a zároveň nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
spracúvaných osobných údajov.
7.

Práva dotknutej osoby

Ako zástupca resp. kontaktná osoba príjemcu grantu a dotknutá osoba máte v stanovenom
rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené
práva môžete (i) osobne v sídle Nadácie VSE, (ii) elektronicky prostredníctvom e-mailu na
adrese: osobneudaje@vseholding.sk, alebo (iii) aj písomne na adrese Nadácia VSE, Mlynská
31, 042 91 Košice.
Z dôvodu potreby presného zadefinovania, ktoré právo dotknutej osoby žiadate uplatniť s
detailným uvedením, ktorých osobných údajov sa Vaša žiadosť týka a z dôvodu zabezpečenia
ochrany Vašich osobných údajov, vyžadujeme doručenie vyplneného formuláru Žiadosť o
výkon práva dotknutej osoby, ktorú nájdete na www.vseholding.sk
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Po doručení vyplneného formuláru vybavíme Vašu žiadosť bez zbytočného odkladu,
maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, predovšetkým z dôvodu
zložitosti požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. V takom
prípade Vás o predĺžení lehoty i jeho zdôvodnení budeme včas informovať.
Platné právne predpisy a Nariadenie resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:
a) Právo na prístup
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje,
a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl.
15 Nariadenia resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov,
môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych
údajov, ktoré o Vás spracúvame.
b) Právo na opravu
K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby
ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr po tom, ako nastane. V prípade, že o Vás
spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.
c) Právo na výmaz
Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia resp. § 23 Zákona, môžete požadovať
výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad, ak ste odvolali
Váš súhlas so spracúvaním a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade,
že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše
osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje
však nevymažeme, ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov.
d) Právo na obmedzenie spracúvania
Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia resp. § 24 Zákona, môžete od nás
požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto
môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo
v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale
potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho, ako si uplatníte Vaše
práva. Vaše údaje naďalej spracúvame, ak existujú dôvody na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
e) Právo na prenosnosť
Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia
zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte
právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom
strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše
osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi.
Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
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f) Právo namietať voči spracúvaniu
Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie
vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej
strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky
spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené
dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo
dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné
údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme.
g) Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením
resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov,
najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta
údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre
ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská
republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214.
h) Právo odvolať súhlas
Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas
kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.
8.

Zmeny týchto pravidiel

Znenie týchto pravidiel 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. Na webovej
stránke Nadácie VSE bude zverejnená len aktuálna verzia týchto pravidiel.
Predchádzajúce verzie týchto pravidiel sú Vám k dispozícii u Zodpovednej osoby Skupiny VSE
Holding.
Tieto aktualizované pravidlá sú platné od 15.11.2021.
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