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SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV JAZVEČÍKOV
INFORMAČNÉ MEMORANDUM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informačné memorandum ochrany osobných údajov (ďalej len „Memorandum“) je plnením informačnej povinnosti
Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov, ako prevádzkovateľa (ďalej len „SKCHJ“ alebo „prevádzkovateľ“ alebo „my“
v príslušnom gramatickom tvare), vo vzťahu k dotknutým osobám podľa článkov 13 a 14 nariadenia 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
(ďalej len “GDPR“) a v súlade s § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) (GDPR a Zákon ďalej spoločne len „Predpisy na ochranu osobných údajov“).
Vážení záujemcovia o členstvo v SKCHJ, členovia SKCHJ, členovia orgánov SKCHJ, záujemcovia o akcie
organizované SKCHJ, účastníci a návštevníci týchto akcií, záujemcovia o služby poskytované SKCHJ a užívatelia
týchto služieb, záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť a dobrovoľníci, darcovia, návštevníci webového sídla SKCHJ
alebo profilu SKCHJ na sociálnej sieti Facebook, odberatelia noviniek a tiež ostatné dotknuté osoby,
cieľom tohto Memoranda je poskytnúť vám informácie o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov, predovšetkým
aké osobné údaje o vás spracúvame, prečo ich spracúvame, aké dôvody na to máme, ako dlho ich uchovávame, komu
ich poskytujeme a tiež aké práva máte a ako ich môžete uplatniť v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.
Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov
obsiahnutými v tomto Memorande. Informácie sme vypracovali formou otázok a odpovedí, aby bol tento dokument
čo najprehľadnejší a praktický.
Ak vám po prečítaní Memoranda bude čokoľvek nejasné, radi vám poskytneme vysvetlenie. Môžete nás kontaktovať
jedným z nasledovných spôsobov:
 elektronicky na e-mailovej adrese:

patriciajamriskova@gmail.com

 písomne na korešpondenčnej adrese:

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, SKCHJ
Lotyšská 44, 821 06 Bratislava

1 AKÉ POJMY SÚVISIA SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Hneď na úvod by sme vás chceli oboznámiť so základnými pojmami, ktoré Memorandum obsahuje. Tieto pojmy sú
prevzaté z Predpisov na ochranu osobných údajov, kde nájdete ich presné právne definície. Na účely tohto dokumentu
sme si však dovolili niektoré definície zjednodušiť, aby bol dokument zrozumiteľnejší.
Osobné údaje – akékoľvek informácie, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo
by prostredníctvom týchto informácií mohla byť identifikovaná. Nejde len o známe identifikátory ako meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, online identifikátor (ako napr. IP adresa, cookies) ale môže
to byť aj akákoľvek fyzická, fyziologická, genetická, psychická, ekonomická, kultúrna alebo spoločenská črta fyzickej
osoby. „Ide teda o akékoľvek informácie o vás, na základe ktorých ste boli už identifikovaný alebo je možné vás
identifikovať.“
Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Na účely tohto Memoranda sú dotknutými
osobami záujemcovia o členstvo v SKCHJ, členovia SKCHJ, členovia orgánov SKCHJ, záujemcovia o akcie organizované
SKCHJ a účastníci týchto akcií (ďalej len „vystavovatelia“ alebo „účastníci skúšok“), záujemcovia o služby poskytované
SKCHJ a užívatelia týchto služieb (chovatelia a majitelia, spolumajitelia, resp. držitelia jedinca/jedincov plemien
jazvečíkov – ďalej len „chovatelia“ a/alebo „majitelia“), záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť a dobrovoľníci, darcovia,
návštevníci akcií SKCHJ, návštevníci webového sídla SKCHJ alebo profilu SKCHJ na sociálnej sieti Facebook, odberatelia
noviniek a tiež ostatné dotknuté osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú. „Teda vy, ak ide o vaše osobné údaje.“
Prevádzkovateľ – každý (fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt), kto
sám alebo spoločne s inými vymedzí účel („prečo“) a prostriedky („ako“) spracúvania osobných údajov a zároveň
osobné údaje spracúva, či už v listinnej alebo elektronickej podobe, vo vlastnom mene. „Prevádzkovateľ je teda ten,
kto inicioval spracúvanie vašich osobných údajov s určitým zámerom (účelom), ktorý si určil a spracúvanie riadi.
Vo vzťahu k vám sme tak prevádzkovateľom my (SKCHJ).“
Sprostredkovateľ – každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. „Na rozdiel od prevádzkovateľa, teda
nás (SKCHJ), sprostredkovateľ nemá vlastný zámer (účel), prečo by spracúval vaše osobné údaje. Robí tak iba
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na základe poverenia a pokynov nás a v našom mene.“ Môže ísť napr. o osoby, ktoré využívame na pomoc pri rôznych
službách. Môžeme poveriť sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov bez vášho súhlasu, musíme sa však
presvedčiť o tom, že sprostredkovateľ poskytuje dostatočné záruky na zabezpečenie súladu spracúvania osobných
údajov s Predpismi na ochranu osobných údajov.
Príjemca – každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. „Pôjde tak o všetky osoby,
ktorým my (SKCHJ), ako prevádzkovateľ, poskytneme vaše osobné údaje z rôznych dôvodov.“
Tretia strana – každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo iná fyzická osoba, ktorá je
na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverená spracúvaním osobných údajov.
Tretia krajina – krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie („EÚ“) alebo zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore.
Spracúvanie osobných údajov – akákoľvek činnosť alebo súbor činností, kedy sa s osobnými údajmi alebo so súbormi
osobných údajov zaobchádza akýmkoľvek spôsobom. Môže to byť napr. získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie,
štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie
prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia,
pričom nezáleží na tom, či sa vykonáva automatizovane (napr. v počítači, v rôznych katalogizovaných evidenciách)
alebo manuálne (napr. v listinnej podobe). „Spracúvanie skrátka obsahuje všetky činnosti, pri ktorých je osobný údaj
prítomný.“
Zverejňovanie osobných údajov – publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti
prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí (internet), verejným
vykonaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte,
ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste. Je najcitlivejšou činnosťou, ktorá
v prípade neoprávneného použitia môže mať pre dotknutú osobu nepríjemné následky (napr. poškodenie dobrého
mena).
Obmedzenie spracúvania osobných údajov – označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich
spracúvanie v budúcnosti.
Automatizované rozhodovanie – predstavuje rozhodnutia urobené pomocou počítačových analytických nástrojov
vrátane profilovania, bez akýchkoľvek revízií alebo zásahov zo strany ľudí, na základe toho, či poskytnuté informácie
spĺňali alebo nespĺňali vopred stanovené kritériá.
Profilovanie – akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, kde sa osobné údaje použijú
na analýzu alebo predvídanie určitých osobných aspektov, napr. ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných
preferencií, záujmov, spoľahlivosti alebo správania jednotlivca.
Online identifikátor – identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies,
prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä
v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej
osoby a na jej identifikáciu.
Informačný systém – akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií,
bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo
geografickom základe. Informačný systém je charakterizovaný účelom spracúvania a môže ho tvoriť súbor viacerých
aplikácií. „Informačným systémom môže byť čokoľvek – od počítačového systému až po papierovú kartotéku
(nemusí to byť len počítačový program alebo aplikácia).“
Právny základ spracúvania osobných údajov – v podstate predstavuje podmienku, ktorej splnenie urobí spracúvanie
osobných údajov zákonným (odôvodnenie zákonnosti spracúvania osobných údajov).
Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania
osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby.
Súhlas dotknutej osoby – akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle
dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného úkonu potvrdí a vyjadrí súhlas so spracúvaním
svojich osobných údajov vo vopred vymedzenom rozsahu. „Ide teda o váš súhlas, že my (SKCHJ) môžeme spracúvať
určené osobné údaje v určenom rozsahu.“
Porušenie ochrany osobných údajov – porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu,
strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak
spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.
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2 KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO KTO SME?
Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je:
Názov:
Oficiálna skratka:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:

Slovenský klub chovateľov jazvečíkov
SKCHJ
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
31787479
Ing. et Ing. Ján Dobšinský, predseda SKCHJ

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Korešpondenčná adresa:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Webové sídlo:

Ing. et Ing. Ján Dobšinský, SKCHJ, Podjavorinskej 20, 984 01 Lučenec
+421 903 515 211
jan@teckel.sk
http://www.jazvecik.sk

Sme záujmovým klubom Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len „SPZ“), máme právnu subjektivitu a združujeme
chovateľov, majiteľov, držiteľov a priaznivcov plemien jazvečíkov. Ako organizačná zložka SPZ sme prostredníctvom
SPZ členom Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len „SKJ“), ktorá zastupuje Slovenskú republiku v Medzinárodnej
kynologickej organizácii – Fédération Cynologique Internationale (ďalej len „FCI“). Zabezpečujeme riadenie zdravého
chovu plemien jazvečíkov začlenených v IV. skupine FCI s cieľom zveľadiť a zušľachtiť ich úroveň v súlade s plemenným
štandardom FCI-Standard N° 148 a platnými právnymi predpismi, a to najmä: cieľavedomým zlepšovaním chovnej
hodnoty a poľovnej upotrebiteľnosti plemien jazvečíkov na základe najnovších poznatkov genetiky a praxe, pričom
na tento účel sme stanovili podmienky pre zaradenie jedincov do chovu, organizovaním výstav, skúšok a ďalších
kynologických akcií, kontrolou vrhov, výživy a ustajnenia jedincov. Sme výlučným poskytovateľom chovateľského
servisu pre čistokrvný chov plemien jazvečíkov v Slovenskej republike v súlade s Medzinárodným chovateľským
a zápisným poriadkom FCI, Chovateľským a zápisným poriadkom SKJ a Chovateľským a zápisným poriadkom SPZ.
Plne rešpektujeme vaše právo na ochranu súkromia a osobných údajov. Ako prevádzkovateľ nesieme
zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie a plnenie povinností s tým spojených. Voči nám, ako
prevádzkovateľovi, si rovnako môžete uplatňovať svoje práva, ktoré sú detailnejšie popísané v ďalších bodoch
tohto Memoranda.

3 KTO U NÁS ZODPOVEDÁ ZA PLNENIE POVINNOSTÍ V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Vzhľadom na skutočnosť, že nám, ako prevádzkovateľovi, predmetná povinnosť nevyplýva z Predpisov na ochranu
osobných údajov, nemáme určenú zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov. Avšak, pokiaľ máte akékoľvek
otázky v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, môžete nás kontaktovať jedným zo spôsobov uvedených v úvode tohto
Memoranda.

4 AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
Spracúvame iba také vaše osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania
a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania a právneho základu (bližšie viď
bod 6 tohto Memoranda) medzi spracúvané osobné údaje, resp. kategórie osobných údajov patria najmä, nie však
výlučne:
 vaše identifikačné údaje (údaje slúžiace k vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii), najmä meno,
priezvisko, titul, dátum narodenia, štátna príslušnosť,
 vaše kontaktné údaje (údaje umožňujúce vás kontaktovať a komunikovať s vami), najmä adresa trvalého pobytu
(ulica, číslo domu, PSČ, obec, štát), adresa na doručovanie, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu (ulica, číslo domu,
PSČ, obec, štát), telefónne číslo, e-mailová adresa,
 informácie o vašom členstve v SKCHJ, účasti v orgánoch SKCHJ a tiež ďalšie informácie potrebné k naplneniu
poslania SKCHJ a vyplývajúce z členstva v SKCHJ, najmä dátum vzniku, resp. zániku členstva, údaje o úhrade
platieb, t. j. zápisného poplatku a členských príspevkov, pridelené členské číslo, čestné členstvo a dátum jeho vzniku,
zaslúžilé členstvo, číslo členského preukazu SKCHJ, číslo členského preukazu kolektívneho člena SPZ, odznaky
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vodiča jazvečíkov udelené SKCHJ, disciplinárne opatrenia uložené SKCHJ, pôsobenie v orgánoch SKCHJ (volených
a menovaných), t. j. funkcia a dátum jej vzniku, účasť členov SKCHJ na Konferenciách klubu a Členských schôdzach
klubu, účasť členov orgánov SKCHJ na zasadnutiach týchto orgánov, členstvo v inom klube/iných kluboch, členstvo
v SPZ, aprobácia rozhodcu pre posudzovanie exteriéru plemien IV. skupiny FCI a pre skúšky výkonu poľovníckych
plemien,
 informácie o vašom zapojení sa do súťaží organizovaných SKCHJ (týka sa len členov SKCHJ),
 informácie o vašej účasti na akciách organizovaných SKCHJ, najmä účasť na výstavách a skúškach/súťažiach,
 informácie o využívaných službách poskytovaných SKCHJ, najmä o využívaní chovateľského servisu, udeľovaní
titulov klubových šampiónov, využívaní inzercie (týka sa len členov SKCHJ),
 informácie o vašom jedincovi (chovnom, neuchovnenom), najmä plemeno, meno jedinca a názov chovateľskej
stanice, pohlavie, dátum narodenia, skratka plemennej knihy psov, číslo zápisu v plemennej knihe psov, číslo
mikročipu, resp. aj tetovacie číslo, meno otca a názov chovateľskej stanice, meno matky a názov chovateľskej stanice,
meno chovateľa jedinca, fotografie jedinca, informácie o oceneniach (známky, čakateľstvá, tituly, body, cena,
umiestnenie), ktoré jedinec získal na rôznych výstavách, skúškach/súťažiach na Slovensku a v zahraničí, informácie
o získaných šampionátoch na Slovensku a v zahraničí vrátane klubových titulov,
 informácie o vašej chovateľskej činnosti, najmä o krytí, vrhoch, chránenom názve chovateľskej stanice, webovom
sídle chovateľskej stanice,
 informácie z našej vzájomnej komunikácie, napr. písomnej, elektronickej, telefonickej alebo osobnej,
 platobné údaje, primárne ide o informácie o platbách, napr. zápisný poplatok, členské príspevky, poplatky
za chovateľský servis a ďalšie služby poskytované SKCHJ, poplatky za výstavy, skúšky/súťaže a ďalšie kynologické
akcie organizované SKCHJ,
 ďalšie osobné údaje, najmä obrazové snímky a obrazovo zvukové záznamy (fotografie a videozáznamy) z výstav,
skúšok/súťaží, výberov do chovu a ďalších akcií a aktivít SKCHJ,
 informácie o vašej dobrovoľníckej činnosti,
 informácie o vašich daroch, vecných, finančných,
 údaje vyplývajúce z vašej aktivity na webovom sídle SKCHJ,
 údaje vyplývajúce z vašej aktivity na sociálnej sieti Facebook, váš profil na sociálnej sieti Facebook (len vtedy, ak
sa zúčastňujete aktivít prostredníctvom nášho profilu na sociálnej sieti Facebook), vaše komentáre.
Individuálny výpočet kategórií osobných údajov pre jednotlivé kategórie dotknutých osôb je vždy len
podmnožinou uvedeného zoznamu, konkrétny rozsah osobných údajov využívaných na príslušný účel je uvedený
v Prílohe č. 1 tohto Memoranda.

5 AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME? STE POVINNÍ ICH POSKYTNÚŤ?
To, čo o vás vieme, nám z veľkej väčšiny poskytujete vy sami, a to predovšetkým pri prvom kontakte a v priebehu
členstva v SKCHJ, v súvislosti s akciami a súťažami, ktoré organizujeme ako aj službami, ktoré poskytujeme, v súvislosti
s dobrovoľníckou činnosťou, v súvislosti s darmi, ktoré nám poskytujete, pri návšteve nášho webového sídla alebo
nášho profilu na sociálnej sieti Facebook, pri prihlásení sa na odber noviniek vo forme Newslettra.
Vaše osobné údaje získavame najmä z vami vyplnenej a podpísanej Členskej prihlášky do SKCHJ v prípade záujmu
o členstvo v SKCHJ, z vami vyplnenej a podpísanej žiadosti o udelenie strieborného/zlatého odznaku vodiča jazvečíkov
a k nej priložených požadovaných dokladov (týka sa len členov SKCHJ), z vami vyplnených a podpísaných prihlášok
a priložených požadovaných dokladov v prípade prihlásenia vášho jedinca na výstavy, skúšky/súťaže a iné akcie
organizované SKCHJ ako aj účasťou vás a vášho jedinca na týchto akciách, z vami vyplnených a podpísaných prihlášok
a priložených požadovaných dokladov v prípade prihlásenia vášho jedinca do súťaží organizovaných SKCHJ (týka sa len
členov SKCHJ), z vami vyplnených a podpísaných tlačív a priložených požadovaných dokladov v prípade záujmu
o niektorú zo služieb poskytovaných SKCHJ (ako napr. žiadosť pre zaradenie jedinca do chovu, žiadosť o odporúčanie
na párenie, žiadosť o udelenie výnimky pri odporúčaní na párenie, žiadosť o uverejnenie inzerátu (týka sa len členov
SKCHJ), žiadosť o udelenie titulu klubového šampióna), z vami predložených dokladov a iných materiálov týkajúcich sa
vášho chovného jedinca (napr. preukaz o pôvode psa, posudkové listy z výstav, rozhodcovské tabuľky zo skúšok/súťaží,
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rôzne diplomy šampiónov, fotografie jedinca) v prípade záujmu o ich zaevidovanie na karte jedinca v elektronickej
databáze chovných jedincov, z našej vzájomnej komunikácie, vašou účasťou na aktivitách SKCHJ na sociálnej sieti
Facebook a v neposlednom rade aj podávaním sťažností.
Vaše osobné údaje ako aj údaje o vašom jedincovi získavame tiež z verejných zdrojov, ktoré boli zverejnené v súlade
s právnymi predpismi (napr. verejné zoznamy šampiónov na webovom sídle SKJ).
V súlade s § 78 ods. 6 Zákona získavame, resp. spracúvame osobné údaje o chovateľoch jedincov aj od ich majiteľov
(napr. prostredníctvom preukazu o pôvode psa – verejná listina) ako tretích osôb za účelom preukázania a overenia
pôvodu jedinca v súvislosti s uplatnením nároku majiteľa na jeho následné využívanie na kynologickú činnosť (výstavy,
skúšky/súťaže), udeľovanie titulov, plemenitbu a podobne.
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov:
 uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu, poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná
na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu,
resp. nemožnosť jeho plnenia.
 plnenie našej zákonnej povinnosti, poskytnutie vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie
osobných údajov môže mať za následok porušenie zákonných povinností z našej strany a s tým súvisiace možné
následky pre vaše práva (dotknutej osoby) podľa príslušných právnych predpisov.
 náš oprávnený záujem, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Každý
takýto oprávnený záujem prehodnocujeme a uskutočňujeme len do takej miery, ktorá je pre vás prijateľná
s možnosťou ponechania vášho osobného, slobodného rozhodnutia byť toho súčasťou.
 súhlas so spracúvaním osobných údajov, nie ste nikdy povinní poskytnúť vaše osobné údaje. Poskytnutie vašich
osobných údajov je založené na vašej slobodnej úvahe a dobrovoľnom konaní. Udelený súhlas máte právo
kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov by nemalo mať žiadne negatívne a podstatné následky na vašu
osobu, ale môže sa znížiť komfort využívania niektorých služieb a vaše informovanie o novinkách.
Pokiaľ nám vaše osobné údaje poskytnete, prosíme vás, aby ste nás informovali o ich prípadnej zmene.

6 NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE (PREČO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE) A AKÝ
JE PRÁVNY ZÁKLAD ICH SPRACÚVANIA (NA ZÁKLADE ČOHO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE)?
Vaše osobné údaje spracúvame vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí
existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie. Vaše osobné údaje spracúvame:
 preto, že je to potrebné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy, alebo na vykonanie opatrenia
pred uzatvorením zmluvy na základe vašej žiadosti
(čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej
osoby)
 pre splnenie našej zákonnej povinnosti
(čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa)
 nakoľko je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme
(čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ
alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva
a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa)
 s vašim súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý požadujeme v adekvátnych prípadoch, ak si to
povaha spracúvania vyžaduje
(čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo
viaceré konkrétne účely)
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Vaše osobné údaje spracúvame pre dosiahnutie nižšie uvedených účelov a na základe nižšie uvedených právnych
základov:

P. č.
1
2
3
4

ÚČEL SPRACÚVANIA
Členstvo v SKCHJ a plnenie vzájomných práv a povinností (Členská
agenda)
Orgány SKCHJ (Agenda Výboru klubu, Agenda Dozornej rady,
Agenda Disciplinárnej komisie, Agenda Chovateľskej rady)
Disciplinárne previnenia členov SKCHJ (Agenda disciplinárnych
konaní)
Udeľovanie odznakov vodiča jazvečíkov členom SKCHJ (Agenda
odznakov)

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA
predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy
plnenie zmluvy
oprávnený záujem
oprávnený záujem
plnenie zmluvy

5

Súťaže pre členov SKCHJ (Agenda súťaží)

súhlas

6

Inzercia pre členov SKCHJ

7

Organizácia výstav (Agenda výstav)

súhlas

8

Organizácia skúšok (Agenda skúšok)

súhlas

9

Udeľovanie titulov klubových šampiónov (Agenda šampiónov)

predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy

10

Riadenie chovu plemien jazvečíkov (Chovateľská agenda)

predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy
súhlas
oprávnený záujem

11

Evidencia dobrovoľníkov

predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy

12

Evidencia darcov

predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy
súhlas

13

Ekonomika a účtovníctvo (Účtovná agenda)

zákonná povinnosť

14

Komunikácia s verejnosťou

oprávnený záujem

15

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
(Spory)

oprávnený záujem

16

Uplatňovanie práv dotknutých osôb (GDPR)

17

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií (Infozákon)

zákonná povinnosť

18

Evidencia prijatej a odoslanej pošty

oprávnený záujem

19

Štatistické účely

20

Zasielanie noviniek (Newsletter)

21

Fotografie a videozáznamy

plnenie zmluvy

čl. 6 ods. 1 písm. c)
v súlade s čl. 15 až 22 a 34 GDPR
oprávnený záujem

čl. 89 GDPR
oprávnený záujem
súhlas
oprávnený záujem
súhlas

Podrobný popis jednotlivých účelov spracúvania a právnych základov nájdete v Prílohe č. 1 tohto Memoranda.

7 KTO SÚ PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A AKÉ OPATRENIA SME PRIJALI
NA OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo SKCHJ okrem prípadov, ak si prajete odovzdať vaše osobné údaje inému
prevádzkovateľovi, kedy na to máme váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, a v prípade, že nám to ukladá právny
predpis alebo nás na to oprávňuje, alebo ak ide o náš oprávnený záujem. Prístup k vašim osobným údajom majú
na to vyslovene SKCHJ poverení a riadne poučení členovia orgánov SKCHJ, prípadne. dobrovoľníci, avšak výhradne
na účely nevyhnutne potrebné na spracúvanie vašich osobných údajov v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté.
Spracúvanie prebieha čiastočne automatizovane a manuálne, v elektronickej a/alebo listinnej podobe. V odôvodnených
prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu však môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté týmto kategóriám príjemcov:
 našim strešným organizáciám – SKJ a SPZ (pre účely riadenia chovu plemien jazvečíkov a pre činnosti vyplývajúce
zo Stanov SKCHJ a iných interných predpisov SKCHJ),
 našim poskytovateľom služieb, ktorí nám poskytujú svoje služby súvisiace s našou činnosťou – najmä Slovenská
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pošta, a.s., resp. iné kuriérske spoločnosti zabezpečujúce doručovanie poštových zásielok, služby IT, dodávatelia
tlačiarenských služieb, sprostredkovatelia vašich platieb, prípadne iné subjekty.
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tiež orgánom verejnej moci (napr. Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, súdom, orgánom činným v trestnom konaní – polícii a prokurátorovi), ak si ich tieto vyžiadajú
alebo to bude nevyhnutné pre účely uplatnenia nášho právneho nároku.
Členovia orgánov SKCHJ, prípadne dobrovoľníci a sprostredkovatelia spracúvajú vaše osobné údaje na základe nášho
poverenia, našich pokynov a v našom mene. Využívame len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to,
že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie spĺňalo zákonné požiadavky, a aby sa
zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Členovia orgánov SKCHJ, prípadne dobrovoľníci a sprostredkovatelia, ktorí
sa podieľajú na spracúvaní vašich osobných údajov, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch
a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť
pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami.
Prijali sme vhodné organizačné opatrenia (napr. poučenie členov orgánov SKCHJ, určenie postupov pri spracúvaní
osobných údajov) a tiež technické opatrenia (napr. antivírusové programy, legálny softvér, prihlasovanie do počítačov
a notebookov užívateľským menom a heslom, prihlasovanie do databázy menom a heslom), aby sme ochránili vaše
osobné údaje pred akoukoľvek náhodnou stratou, zničením, zneužitím, poškodením, neoprávneným alebo nezákonným
prístupom. Aj napriek našej snahe však žiadne bezpečnostné opatrenie nie je dokonalé alebo neprekonateľné.

8 SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENÁŠANÉ DO TRETÍCH KRAJÍN?
Cezhraničný prenos vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island,
Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Avšak, niektorí naši subdodávatelia a príjemcovia osobných údajov môžu byť
usadení alebo ich servery sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré ako také predstavujú tretiu krajinu,
ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci
tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu, sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú
ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak
len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Schield) alebo vyžadujeme splnenie
iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek).

9 BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POUŽITÉ NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE?
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

10 AKÚ DLHÚ DOBU SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje spracúvame len počas doby, v ktorej je to nevyhnutné pre zamýšľané účely, pre ktoré boli osobné
údaje získané. Dlhšie spracúvanie vašich osobných údajov je možné len výlučne na vedecký účel, na účel historického
výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu. Po splnení účelu spracúvania vašich osobných
údajov alebo po uplynutí doby, v priebehu ktorej sme v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi povinní
alebo oprávnení si ich ponechať, vaše osobné údaje bezodkladne likvidujeme. Ak doba uchovávania vašich osobných
údajov z právnych predpisov nevyplýva, určujeme ju my prostredníctvom našich interných predpisov, a to vždy
vo vzťahu ku konkrétnym účelom.
Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe:
 plnenie zmluvy, tak ich spracúvame počas trvania zmluvy, aby sme vám mohli poskytovať naše služby, po ukončení
zmluvného vzťahu alebo záväzkov z neho vyplývajúcich, máme vaše osobné údaje uložené po dobu vyžadovanú
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 plnenie zákonných povinností, tak ich spracúvame po dobu vyžadovanú príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi,
 náš oprávnený záujem, tak ich spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu,
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 váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, tak ich spracúvame len po dobu trvania účelu, ku ktorému bol súhlas
udelený alebo do vášho odvolania súhlasu.

11 AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Dôležitým prvkom ochrany osobných údajov sú vaše práva, ako dotknutej osoby, ktoré si môžete uplatniť voči nám, ako
prevádzkovateľovi, pričom ide najmä o tieto práva:
 PRÁVO NA INFORMÁCIE PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov je našou zákonnou povinnosťou informovať vás ako spracúvame
vaše osobné údaje a tiež o vašich právach. Právo na informácie znamená vašu možnosť, ako dotknutej osoby, zistiť
už pred, resp. pri získavaní vašich osobných údajov ako ich budeme spracúvať, ako aj určené podmienky tohto
spracúvania.
 PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU
V prípadoch, keď je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek
odvolať.
Zaručujeme, že súhlas môže byť odvolaný rovnakým spôsobom ako bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním.
Tlačivo „Odvolanie súhlasu dotknutej osoby“ tvorí Prílohu č. 2 tohto Memoranda a môžete si ho stiahnuť
na webovom sídle SKCHJ.
 PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak áno, tak máte
právo získať prístup k týmto vašim osobným údajom ako aj právo na základné informácie o spracúvaní vašich
osobných údajov.
Berte, prosíme, do úvahy, že nebude možné poskytnúť také informácie, ktoré by ohrozili práva tretích osôb.
 PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV A/ALEBO DOPLNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ako
aj právo na doplnenie neaktuálnych a neúplných osobných údajov.
 PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV („PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ“)
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú v prípade, ak:


osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,



odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov
vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,



namietate voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie,



osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,



osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva členského
štátu, ktorému podliehame (teda osobné údaje vymažeme, ak nám to ukladajú takéto právne predpisy).

Berte, prosíme, do úvahy, že vymazanie osobných údajov nie je možné vykonať vždy, najmä nie vtedy, ak
spracúvanie prebieha na zákonný účel a v súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov.
 PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov (t. j. vaše osobné údaje iba
uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:


namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných
údajov,



spracúvanie osobných údajov je nezákonné a vy namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho
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obmedzenie ich použitia,


už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich vy na preukázanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,



namietate voči spracúvaniu osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane
(na strane prevádzkovateľa) prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak vašej žiadosti vyhovieme, obmedzíme spracúvanie osobných údajov na nevyhnutné minimum (a údaje spravidla
nebudeme ďalej aktívne spracúvať). V našich systémoch zaznamenáme, že sa na dané údaje vzťahuje obmedzenie.
Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzení a my budeme mať v úmysle v spracúvaní vašich osobných údajov pokračovať,
budeme vás o tom vopred informovať.
 PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie
vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu.
Ak vznesiete proti spracúvaniu námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať, a to dovtedy, kým
nepreukážeme závažné dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami.
 PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracúvame, odovzdali (a to
v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) tretej strane (inému prevádzkovateľovi), ktorého uvediete
vo vašej žiadosti.
Berte, prosíme, do úvahy, že toto svoje právo môžete uplatniť, len ak spracúvame vaše osobné údaje na základe
vášho súhlasu alebo na účely zmluvy a zároveň je spracúvanie automatizované.
 PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, máte právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Záleží nám na vás, budeme preto veľmi radi, ak sa pred prípadným podaním sťažnosti obrátite priamo na nás a dáte
nám tak príležitosť všetko vyriešiť priamo s vami.

12 AKO SI MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ?
Ak si chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, môžete tak
urobiť jedným z nasledovných spôsobov:
 správou elektronickej pošty (e-mailom), ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť, zaslanou na e-mailovú
adresu:
patriciajamriskova@gmail.com
 zaslaním písomnej žiadosti na korešpondenčnú adresu:

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, SKCHJ
Lotyšská 44, 821 06 Bratislava

Tlačivo „Žiadosť pre uplatnenie práv dotknutej osoby“ tvorí Prílohu č. 3 tohto Memoranda a môžete si ho stiahnuť
na webovom sídle SKCHJ.
Po následnej identifikácii vás, ako dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme.
Na vašu žiadosť odpovieme v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto
lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme vás o tom, aj o dôvodoch informovať. Berte, prosíme vás,
na vedomie, že v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo
neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti. V prípade vašej žiadosti o opravu
alebo výmaz, o tomto informujeme prípadného príjemcu vašich osobných údajov.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo
nezákonne, môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/, telefónne číslo: +421 2 3231 3214,
e-mailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk.
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13 MÁTE ZÁUJEM SA OBOZNÁMIŤ S PREDPISMI NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?
 Národná legislatíva:


aktuálne znenie Ústavy Slovenskej republiky (Zbierka zákonov č. 460/1992 Zb.) je Vám k dispozícii
prostredníctvom nižšie priloženého odkazu:
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/1992/460/ZZ_1992_460_20170601.pdf



aktuálne znenie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
Vám k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého odkazu:
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf



aktuálne znenie vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe
pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov je Vám k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého
odkazu:
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/158/ZZ_2018_158_20180615.pdf

 Legislatíva Európskej únie:


aktuálne znenie Charty základných práv Európskej únie (2012/C 326/02) je Vám k dispozícii prostredníctvom
nižšie priloženého odkazu:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT



aktuálne znenie nariadenia 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) je Vám k dispozícii prostredníctvom nižšie priloženého
odkazu:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf

14 AKÉ SÚ ĎALŠIE SÚVISIACE INFORMÁCIE?
 Cookies – sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webového sídla SKCHJ napríklad tým, že umožňujú
rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do používateľského prostredia, zapamätaním voľby
návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webového sídla alebo spôsobu jeho využívania pre jeho
používateľské zlepšovanie. Naše webové sídlo používa súbory cookies najmä na účely zabezpečenia fungovania
webových stránok a základného merania ich návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do vášho zariadenia môžete
kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie vášho prehliadača je podľa § 55 ods. 5
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov považované za váš súhlas
s používaním cookies na našom webovom sídle. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť
funkcionalitu niektorých webových stránok.
 Sociálna sieť Facebook – odporúčame vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa
platformy sociálneho média, cez ktorý spolu komunikujeme. Máme iba typické administrátorské oprávnenia
pri spracúvaní vašich osobných údajov cez náš profil. Predpokladáme, že používaniu sociálnej siete rozumiete,
že vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľom platformy sociálnej siete a že nad týmto
spracúvaním, ďalším poskytovaním vašich osobných údajov tretej strane a cezhraničným prenosom do tretích
krajín, ktorý vykonáva poskytovateľ platformy sociálnej siete, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.
 Toto Memorandum sa nevzťahuje na webové sídla iných prevádzkovateľov prístupné prostredníctvom odkazov
na webovom sídle SKCHJ (odkazy tam môžu byť vložené pre plnenie našich cieľov a/alebo z informačných
dôvodov). Tieto webové sídla majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našom sídle.
Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto iných prevádzkovateľov.
 SKCHJ vyhlasuje, že pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadi nasledovnými zásadami:


Zásada zákonnosti – SKCHJ spracúva osobné údaje len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu
základných práv dotknutej osoby.



Zásada obmedzenia účelu – SKCHJ získava osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený
a oprávnený účel a ďalej ich spracúva spôsobom, ktorý nie je nezlučiteľný s týmto účelom.
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Zásada minimalizácie osobných údajov – spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené
na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.



Zásada správnosti – spracúvané osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované.



Zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu
dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý osobné údaje SKCHJ spracúva.



Zásada integrity a dôvernosti – SKCHJ spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý prostredníctvom prijatých
primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane
ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov,
náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

 Toto Memorandum je nepretržite prístupné na webovom sídle SKCHJ a súčasne je na vyžiadanie k dispozícii
v listinnej podobe u poverených členov orgánov SKCHJ: predsedu SKCHJ – Ing. et Ing. Jána Dobšinského a člena
Chovateľskej rady – Mgr. et Mgr. Patrícii Jamriškovej.
 Toto Memorandum môže byť z času na čas zmenené a doplnené alebo aktualizované, aby odrážalo zmeny v našich
postupoch v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov alebo so zmenami v Predpisoch na ochranu
osobných údajov. Preto vám odporúčame, aby ste vo vlastnom záujme webové sídlo SKCHJ pravidelne navštevovali
a uistili sa, že máte vždy aktuálne informácie o dokumente. Aktualizácia bude zakaždým v Memorande vyznačená
farebne. Pri významných zmenách tohto Memoranda vás však upozorníme vhodným spôsobom, a to zverejnením
príslušného oznámenia na webovom sídle SKCHJ a/alebo elektronicky (e-mailom).
 Toto Memorandum nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle SKCHJ.

