Zásady spracovania osobných údajov poskytnutých tretími subjektmi
I. Úvodné ustanovenia
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, občianske združenie registrované v registri združení vedenom MV SR pod
č. VVS/1900/90-11747, so sídlom Vysoká 32, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 768 164, ďalej len „CKM“, pri
napĺňaní svojho poslania, ktorým je podpora medzinárodných výmien, cestovania, mobility, medzikultúrneho a jazykového
poznávania, prijíma osobné údaje od tretích subjektov.
CKM si uvedomuje potrebu ochrany osobných údajov dotknutých subjektov, ktorá vyplýva z prijatej právnej úpravy - zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady EU č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Za týmto účelom CKM prijal viaceré opatrenia, ktorých zámerom je
garantovať primeranú ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutých subjektov.
Prijaté Zásady spracovania poskytnutých osobných údajov, ďalej len „Zásady“ dopĺňajú už prijaté opatrenia pre prípad
poskytnutých osobných údajov zo strany zmluvných partnerov CKM, ďalej len „Tretia strana“.
Pojmy použité v týchto Zásadách majú nasledujúci význam:
Osobné údaje - sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je
napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo
viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú
identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Zodpovedný subjekt: CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, občianske združenie registrované v registri
združení vedenom MV SR pod č. VVS/1900/90-11747, so sídlom Vysoká 32, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
31 768 164.
Tretia strana – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu s CKM, a ktorá poskytuje akékoľvek výhody
alebo služby členom CKM.
Poskytnuté osobné údaje – sú osobné údaje, ktoré získala Tretia strana a poskytuje ich CKM za účelom preukázania
oprávnenosti poskytnutia akejkoľvek výhody alebo služby dotknutej osobe.
II. Poskytnuté osobné údaje
CKM zabezpečí, aby rozsah poskytnutých osobných údajov od Tretej strany zodpovedal uplatňovanej zásade minimalizácie
osobných údajov, čo znamená, že poskytnuté osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené len na
nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
Účel poskytnutých údajov musí zodpovedať cieľu činnosti CKM.
CKM preverí oprávnenosť prenosu osobných údajov od Tretej strany.
CKM žiadnym spôsobom negarantuje a nezodpovedá za zákonnosť prenosu. Prenos osobných údajov a naplnenie
požiadaviek na tento prenos prináleží Tretej strane.
CKM s poskytnutými osobnými údajmi nakladá v zmysle svojich už prijatých interných predpisov.
III. Účel spracovania poskytnutých osobných údajov a záznam spracovateľskej operácie
Cieľom CKM je prepojiť a zabezpečiť v záujme svojich členov celosvetové formy informačných servisov, ako aj uľahčiť a
sprístupniť im rôzne formy mobility. Pre naplnenie uvedeného vydáva CKM členské preukazy po predložení ktorých budú
naším členom poskytované v jednotlivých zariadeniach zľavy, resp. zmluvne stanovené výhody.
Za účelom uvedeného Tretie strany, ktoré poskytujú dotknutým osobám rôzne formy výhod, poskytujú ich osobné údaje
CKM za účelom preverenia oprávnenosti poskytnutej výhody alebo služby – účel spracovania osobných údajov.
Oprávnenosť poskytnutej výhody alebo služby je viazaná predovšetkým na členstvo dotknutej osoby v CKM.

O každej spracovateľskej operácii s poskytnutými osobnými údajmi vyhotoví CKM záznam spracovateľskej operácie
v zmysle svojich interných predpisov.
IV. Právny dôvod spracovania osobných údajov
Spracovávať osobné údaje dotknutých osôb je nevyhnutné zákonným spôsobom.
Spracovávanie poskytnutých osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy – členstva dotknutej osoby v CKM.
V prípade dotknutých osôb, ktorých Poskytnuté osobné údaje nezodpovedajú účelu ich spracovania, CKM zabezpečí
okamžitý výmaz Poskytnutých osobných údajov a to v zmysle svojich interných predpisov.
V. Práva dotknutých osôb
CKM v súvislosti s povinnosťou, ktorú ukladajú právne predpisy na ochranu osobných údajov prevádzkovateľom
pri spracovaní osobných údajov, ktoré neboli získané od dotknutej osoby uvádza, že pri spracovávaných
Poskytnutých osobných údajoch dotknutá osoba má všetky informácie, ktoré vyžadujú právne predpisy. Pri
poskytnutých osobných údajoch, ktoré nezodpovedajú účelu vyplývajúceho z týchto zásad CKM zabezpečí ich
výmaz a splnenie informačnej povinnosti v rozsahu vyžadovanom právnymi predpismi pre získanie osobných
údajov nie od dotknutého subjektu (napr. totožnosť prevádzkovateľa, právny dôvod a doba spracovania a ďalšie).
CKM túto informačnú povinnosť nemá v prípade, ak je jej splnenie objektívne nemožné alebo by si vyžadovalo
neprimerané úsilie.
CKM zabezpečí tieto práva dotknutých osôb v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi:






právo dotknutej osoby na prístup k jej osobným údajom a informáciu o tom, či CKM spracuváva jej osobné údaje, o
účele, kategórii a dobe spracovania osobných údajov
právo dotknutej osoby na opravu a doplnenie nesprávnych, neúplných Poskytnutých osobných údajov.
právo dotknutej osoby na výmaz Poskytnutých osobných údajov
právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania Poskytnutých osobných údajov
právo dotknutej osoby na informovanie o oprave, vymazaní alebo obmedzení spracúvania Poskytnutých osobných
údajov
právo dotknutej osoby na namietanie spracúvania Poskytnutých osobných údajov

a ďalšie, ktoré vyplývajú z prijatých interných predpisov CKM.

v Bratislave dňa 1.7.2019.
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