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1 ČLENSTVO V SKCHJ A PLNENIE VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ (ČLENSKÁ AGENDA)
Členstvo v SKCHJ je právny vzťah medzi fyzickou osobou a SKCHJ ako právnickou osobou, ktorý vzniká na základe Členskej prihlášky za člena SKCHJ
postupom, ktorý je upravený v Stanovách SKCHJ.
Účelom spracúvania osobných údajov záujemcov o členstvo v SKCHJ v súvislosti s podaním písomnej prihlášky je:
 vznik členstva v SKCHJ, pričom dané spracúvanie zahŕňa prijímanie prihlášok v listinnej a/alebo elektronickej podobe, rozhodovanie Výboru klubu
o prijatí alebo neprijatí záujemcov o členstvo v SKCHJ za členov SKCHJ,
 komunikácia medzi SKCHJ a záujemcami o členstvo v SKCHJ (napr. informovanie o prijatí alebo. neprijatí za člena SKCHJ),
 rozhodovanie Dozornej rady o odvolaniach záujemcov o členstvo v SKCHJ proti neprijatiu za členov SKCHJ.

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov členov SKCHJ je:
 evidencia členov SKCHJ, t. j. vedenie neverejnej databázy členov SKCHJ v listinnej a/alebo elektronickej podobe pre vnútornú potrebu SKCHJ a členov
SKCHJ, v ktorej sa eviduje pridelené členské číslo, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, adresa
na doručovanie, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum vzniku, resp. zániku členstva, čestné členstvo
a dátum jeho vzniku, zaslúžilé členstvo, členstvo v inom klube/iných kluboch, členstvo v SPZ a tiež sa evidujú ďalšie informácie potrebné k naplneniu
poslania SKCHJ a vyplývajúce z členstva v SKCHJ,
 evidencia úhrad platieb – členského poplatku a ročných členských príspevkov,
 vydávanie členských preukazov SKCHJ/kolektívneho člena SPZ a vedenie neverejného zoznamu členov SKCHJ, ktorým boli vydané členské preukazy
SKCHJ/SPZ v listinnej a/alebo elektronickej podobe pre vnútornú potrebu SKCHJ, v ktorom sa eviduje členské číslo, meno, priezvisko, titul, pridelené
evidenčné číslo preukazu SKCHJ/SPZ,
 komunikácia medzi SKCHJ a členmi SKCHJ pre zaistenie bežnej činnosti SKCHJ (napr. zasielanie pozvánok na Konferencie klubu, Členské schôdze
klubu poštou na adresu členov SKCHJ alebo elektronicky na e-mailovú adresu členov SKCHJ, zasielanie klubového spravodajcu, členských preukazov
a členských známok SPZ poštou na adresu členov SKCH),
 zabezpečenie práv členov SKCHJ a práv SKCHJ podľa Stanov SKCHJ, iných interných predpisov SKCHJ a všeobecne záväzných právnych predpisov,
 vyhotovenie prezenčných listín a zápisníc z Konferencií klubu, Členských schôdzí klubu a zo zasadnutí ďalších orgánov SKCHJ a zápisníc z hlasovania
Výboru klubu/Chovateľskej rady prostredníctvom internetu s osobnými údajmi členov SKCHJ (najmä meno, priezvisko, titul) a informáciami
týkajúcimi sa členov SKCHJ, ktoré boli na konkrétnom zasadnutí prezentované/prerokúvané alebo ktoré sami prezentovali,
 poskytovanie osobných údajov členov SKCHJ v nevyhnutnom rozsahu strešnej organizácii – SPZ pre zaistenie bežnej činnosti SKCHJ (ako
napr. preukazovanie počtu členov, zasielanie zápisníc z Konferencií klubu a Členských schôdzí klubu vrátane prezenčných listín), poprípade jeho
financovania.

Kategórie dotknutých osôb

Záujemcovia o členstvo v SKCHJ a členovia SKCHJ

Kategória osobných údajov

V rozsahu osobných údajov uvedených v prihláške, resp. nahlásenej zmeny (aktualizácie) osobných údajov, najmä: meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, adresa pre doručovanie, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa,
podpis, členstvo v inom klube/iných kluboch, členstvo v SPZ a u členov SKCHJ ďalšie informácie potrebné k naplneniu poslania SKCHJ a vyplývajúce
z členstva v SKCHJ

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – predzmluvné vzťahy, resp. úkony potrebné k uzavretiu zmluvy/k vzniku členstva v SKCHJ a plnenie zmluvy/plnenie Stanov
SKCHJ a iných interných predpisov SKCHJ, ktorými je dotknutá osoba, t. j. člen SKCHJ viazaná a z ktorých dotknutej osobe ako členovi SKCHJ vyplývajú
jednotlivé práva a povinnosti.
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2 ORGÁNY SKCHJ (AGENDA VÝBORU KLUBU, AGENDA DOZORNEJ RADY, AGENDA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE, AGENDA CHOVATEĽSKEJ RADY)

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov členov orgánov SKCHJ je:
 zabezpečenie činnosti orgánov SKCHJ spojených s plnením ich úloh podľa Stanov SKCHJ a iných interných predpisov SKCHJ, a to predovšetkým
zasadnutí orgánov SKCHJ, pričom dané spracúvanie zahŕňa najmä vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí orgánov SKCHJ/zápisníc z hlasovania Výboru
klubu/Chovateľskej rady prostredníctvom internetu s osobnými údajmi členov týchto orgánov (meno, priezvisko, titul, funkcia), ďalej tiež
disciplinárnych konaní, pričom dané spracúvanie zahŕňa vyhotovenie zápisníc z pojednávaní/hlasovaní s osobnými údajmi členov Disciplinárnej
komisie (meno, priezvisko, titul, funkcia),
 informovanie členov SKCHJ a verejnosti o aktuálnom zložení jednotlivých orgánov SKCHJ v súvislosti s plnením povinností členov týchto orgánov
vyplývajúcich im zo zverenej funkcie, t. j. za účelom zabezpečenia činnosti SKCHJ, a to prostredníctvom webového sídla SKCHJ, prípadne profilu
SKCHJ na sociálnej sieti Facebook a tiež klubového spravodajcu, resp. iných informačných materiálov. Osobné údaje členov orgánov SKCHJ sú
zverejňované v rozsahu meno, priezvisko, titul, funkcia, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Tieto informácie sú nevyhnutné
pre členov SKCHJ a možnosť verejnosti obracať sa na príslušných členov orgánov SKCHJ pri realizácii cieľov SKCHJ.
 informovanie členov SKCHJ a verejnosti o činnosti jednotlivých orgánov SKCHJ, a to prostredníctvom webového sídla SKCHJ, prípadne profilu SKCHJ
na sociálnej sieti Facebook a klubového spravodajcu, resp. iných informačných materiálov (zverejňovanie správ o činnosti orgánov SKCHJ, najmä
o ich zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaniach a prijatých uzneseniach).

Kategórie dotknutých osôb

Členovia orgánov SKCHJ (Výboru klubu, Dozornej rady, Disciplinárnej komisie, Chovateľskej rady)

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, funkcia, dátum vzniku funkcie, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy/plnenie Stanov SKCHJ a iných interných predpisov SKCHJ, ktorými je dotknutá osoba, t. j. člen orgánu SKCHJ
viazaná a z ktorých dotknutej osobe ako členovi orgánu SKCHJ vyplývajú jednotlivé práva a povinnosti
Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávneným záujmom SKCHJ je potreba komunikácie navonok za účelom výkonu činnosti SKCHJ a informovanie o činnosti
orgánov SKCHJ

P. č. / Účel spracúvania

3 DISCIPLINÁRNE PREVINENIA ČLENOV SKCHJ (AGENDA DISCIPLINÁRNYCH KONANÍ)

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je preverovanie disciplinárnych previnení členov SKCHJ v súlade s Disciplinárnym poriadkom SKCHJ. Dané
spracúvanie zahŕňa najmä vedenie evidencie písomných návrhov na začatie disciplinárneho konania, disciplinárne konanie, rozhodovanie, zabezpečenie
výkonu disciplinárnych opatrení a vedenie neverejného zoznamu o disciplinárnych opatreniach uložených členom SKCHJ v písomnej a/alebo
elektronickej podobe, v ktorom sa eviduje meno, priezvisko, titul, číslo rozhodnutia, dátum vydania rozhodnutia a uložené disciplinárne opatrenia. Podľa
obsahu výkonu disciplinárneho opatrenia, v prípade potreby jeho zabezpečenia, môžu byť osobné údaje poskytované strešnej organizácii – SPZ a SKJ.

Kategórie dotknutých osôb

Členovia SKCHJ a ostatné fyzické osoby – navrhovatelia a účastníci disciplinárneho konania

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa pre doručovanie, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa,
podpis, číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania, uložené disciplinárne opatrenia

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávneným záujmom SKCHJ je dodržiavanie členskej disciplíny
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4 UDEĽOVANIE ODZNAKOV VODIČA JAZVEČÍKOV ČLENOM SKCHJ (AGENDA ODZNAKOV)

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je udeľovanie odznakov vodiča jazvečíkov, ktorého podmienky upravuje štatút. O udelenie odznaku môžu
požiadať členovia SKCHJ („Žiadatelia“) prostredníctvom písomnej žiadosti. Dané spracúvanie zahŕňa najmä prijímanie žiadostí v listinnej a/alebo
elektronickej podobe, preverenie splnenia podmienok pre udelenie strieborného/zlatého odznaku vodiča jazvečíkov, vystavenie diplomov s osobnými
údajmi Žiadateľov, vzájomnú komunikáciu (napr. potvrdenie prijatia žiadosti, vyžiadanie doplnenia chýbajúcich dokladov, zasielanie diplomov poštou
na adresu Žiadateľov), vedenie zoznamu držiteľov odznakov vodiča jazvečíkov, v ktorom sa eviduje meno, priezvisko, titul, druh a dátum udelenia
odznaku a jeho zverejňovanie na webovom sídle SKCHJ a tiež v klubovom spravodajcovi, prípadne iných informačných materiáloch, odovzdávanie
odznakov na Konferencii klubu alebo Členskej schôdzi klubu.

Kategórie dotknutých osôb

Žiadatelia a držitelia odznakov – členovia SKCHJ (vodiči plemien jazvečíkov)

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa pre doručovanie, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa,
podpis, ďalšie údaje preukazujúce splnenie podmienok na udelenie odznaku, druh a dátum udelenia odznaku

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy/plnenie Stanov SKCHJ a iných interných predpisov SKCHJ

P. č. / Účel spracúvania

5 SÚŤAŽE PRE ČLENOV SKCHJ (AGENDA SÚŤAŽÍ)

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je organizovanie a vyhodnocovanie súťaží, ktorých pravidlá upravujú jednotlivé štatúty. Do súťaží môžu členovia
SKCHJ („Prihlasovatelia“) prihlásiť svojich jedincov prostredníctvom písomnej prihlášky. Dané spracúvanie zahŕňa najmä prijímanie prihlášok
v elektronickej podobe, preverenie splnenia podmienok pre zaradenie jedincov do prebiehajúcej súťaže, vystavenie diplomov s osobnými údajmi
Prihlasovateľov a údajmi o jedincoch. vzájomnú komunikáciu (napr. potvrdenie prijatia prihlášky, oznámenie o neakceptovaní prihlášky, zasielanie
diplomov poštou na adresu Prihlasovateľov), vyhotovenie výsledkových listín – jednotlivých rebríčkov s osobnými údajmi Prihlasovateľov (meno,
priezvisko, titul) a údajmi o jedincoch (plemeno, meno jedinca a názov chovateľskej stanice, počet výstav/pracovných skúšok na Slovensku/v zahraničí,
body a poradie v súťaži) a ich zverejnenie na webovom sídle SKCHJ, prípadne profile SKCHJ na sociálnej sieti Facebook a tiež v klubovom spravodajcovi,
resp. iných informačných materiáloch, vyhlásenie víťazov na Konferencii klubu alebo Členskej schôdzi klubu.

Kategórie dotknutých osôb

Prihlasovatelia - členovia SKCHJ (majitelia prihlásených/zaradených jedincov do súťaže)

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa pre doručovanie, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa,
podpis, údaje o jedincovi (poskytnuté pri prihlásení jedinca, body a poradie v súťaži)

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby
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6 INZERCIA PRE ČLENOV SKCHJ

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie inzercie pre žiadateľov, pričom dané spracúvanie zahŕňa najmä prijímanie žiadostí v elektronickej
podobe, preverenie splnenia podmienok pre poskytnutie požadovanej služby, vzájomnú komunikáciu (napr. potvrdenie prijatia žiadosti, odmietnutie
poskytnutia služby), uverejnenie inzerátu v textovej podobe s prípadnou fotodokumentáciou na webovom sídle SKCHJ.

Kategórie dotknutých osôb

Žiadatelia a inzerenti – členovia SKCHJ (chovatelia a/alebo majitelia jedincov)

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, obsah inzerátu

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy/plnenie Stanov SKCHJ a iných interných predpisov SKCHJ

P. č. / Účel spracúvania

7 ORGANIZÁCIA VÝSTAV (AGENDA VÝSTAV)

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je organizácia a zabezpečenie klubovej alebo špeciálnej výstavy jazvečíkov ako verejnej kultúrno – spoločenskej
kynologickej súťažnej akcie, podľa propozícií výstavy a výstavného poriadku, pričom dané spracúvanie zahŕňa najmä registráciu a prihlasovanie
jedincov na výstavu, zabezpečenie potrebnej vzájomnej komunikácie (napr. zasielanie e-mailov po prihlásení na výstavu s variabilným symbolom na
identifikáciu platby, v prípade zmeny triedy alebo storna prihlášky), zostavenie výstavného katalógu s osobnými údajmi vystavovateľov (meno,
priezvisko a štát, z ktorého vystavovateľ pochádza) a údajmi o jedincoch (katalógové číslo, plemeno, meno jedinca a názov chovateľskej stanice, pohlavie,
dátum narodenia, skratka plemennej knihy, číslo zápisu, meno otca a názov chovateľskej stanice, meno matky a názov chovateľskej stanice, meno a
priezvisko chovateľa jedinca) v listinnej a/alebo elektronickej podobe, zverejnenie výstavného katalógu na webovom sídle SKCHJ, zabezpečenie
posudkových listov s osobnými údajmi vystavovateľov a údajmi o jedincoch, zostavenie povýstavného katalógu s osobnými údajmi vystavovateľov,
údajmi o jedincoch, tak ako sú uvedené vo výstavnom katalógu a oceneniami, ktoré jedince získali (známka, čakateľstvá, tituly, umiestnenie v súťažiach)
v listinnej a/alebo elektronickej podobe, zverejnenie povýstavného katalógu na webovom sídle SKCHJ a/alebo v klubovom spravodajcovi, zaslanie
povýstavného katalógu strešným organizáciám – SKJ a SPZ (verifikácia titulov), vyhotovenie obrazových snímok a obrazovo zvukových záznamov
z účasti na výstave v rozsahu potrebnom na informovanie členov SKCHJ a verejnosti, evidencia platieb – výstavného poplatku.

Kategórie dotknutých osôb

Záujemcovia a vystavovatelia (spravidla majitelia prihlásených/prijatých jedincov)

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o jedincovi (poskytnuté pri prihlásení jedinca, ocenenia získané
na výstave), obrazové snímky a obrazovo zvukové záznamy z účasti na výstave (fotografie a videozáznamy)

Právny základ spracúvania

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby
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8 ORGANIZÁCIA SKÚŠOK (AGENDA SKÚŠOK)

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je organizácia a zabezpečenie skúšok/súťaže ako verejnej kynologickej (súťažnej) akcie, podľa propozícií
skúšok/súťaže a skúšobného poriadku, pričom dané spracúvanie zahŕňa najmä prijímanie prihlášok v listinnej a/alebo elektronickej podobe a ich
spracúvanie – preverenie splnenia podmienok pre prijatie jedincov na skúšky/súťaž a ich výber, v prípade, že počet prihlásených jedincov je vyšší ako
možný počet štartujúcich jedincov, zabezpečenie potrebnej vzájomnej komunikácie (napr. potvrdenie prijatia prihlášky, informovanie o prijatí/neprijatí
jedinca), zabezpečenie rozhodcovských tabuliek s osobnými údajmi majiteľov a vodičov (majiteľ a vodič môže, ale nemusí byť tá istá osoba) a údajmi o
jedincoch, zostavenie výsledkovej listiny – prehľadu o výsledkoch skúšok/súťaže s osobnými údajmi vodičov (meno, priezvisko, titul, štát) a údajmi o
jedincoch (plemeno, meno jedinca a názov chovateľskej stanice, pohlavie, dátum narodenia, skratka plemennej knihy, číslo zápisu, získané ocenenia známky za výkon, body, umiestnenie, cena, titul) v listinnej a/alebo elektronickej podobe, zverejnenie výsledkovej listiny (podľa druhu a významu
skúšok/súťaže) na webovom sídle SKCHJ, resp. na profile SKCHJ na sociálnej sieti Facebook a v klubovom spravodajcovi, prípadne v iných informačných
materiáloch, zaslanie výsledkovej listiny strešnej organizácii – SPZ, v prípade skúšok/súťaže s udeľovaním CACIT, Res.CACIT bude výsledková listina
prostredníctvom SPZ zaslaná SKJ, vyhotovenie obrazových snímok a obrazovo zvukových záznamov z účasti na skúškach/súťaži (podľa druhu, významu
skúšky/súťaže) v rozsahu potrebnom na informovanie členov SKCHJ a verejnosti, evidencia platieb – štartovného poplatku, ktorý je pri niektorých
druhoch skúšok/súťaží uhrádzaný pri prezentácii priamo na mieste konania skúšok/súťaže.

Kategórie dotknutých osôb

Záujemcovia a účastníci skúšok/súťaží – vodiči (spravidla majitelia prihlásených/prijatých jedincov alebo fyzické osoby, ktorých majitelia požiadali
o predvedenie jedincov)

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis majiteľa jedinca, resp. meno, priezvisko, titul, adresa trvalého
pobytu vodiča, ak nie je majiteľom jedinca, stručné zhodnotenie práce vodiča na skúške/súťaži, údaje o jedincovi (poskytnuté pri prihlásení jedinca,
ocenenia získané na skúškach), obrazové snímky a obrazovo zvukové záznamy z účasti na skúške/súťaži (fotografie a videozáznamy)

Právny základ spracúvania

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby

P. č. / Účel spracúvania

9 UDEĽOVANIE TITULOV KLUBOVÝCH ŠAMPIÓNOV (AGENDA ŠAMPIÓNOV)

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je udeľovanie titulov klubových šampiónov, ktorého podmienky upravujú jednotlivé poriadky. O udelenie titulov
môžu majitelia jedincov („Žiadatelia“) požiadať prostredníctvom písomnej žiadosti. Dané spracúvanie zahŕňa najmä prijímanie žiadostí v listinnej
a/alebo elektronickej podobe, preverenie splnenia podmienok pre udelenie konkrétnych titulov, vystavenie diplomov s osobnými údajmi majiteľov
a údajmi o jedincoch, vzájomnú komunikáciu (napr. potvrdenie prijatia žiadosti, vyžiadanie doplnenia chýbajúcich dokladov, zasielanie diplomov poštou
na adresu žiadateľov), vedenie zoznamu klubových šampiónov, v ktorom sa evidujú údaje o majiteľoch (meno, priezvisko, titul, obec, štát) a údaje o
jedincoch (plemeno, meno jedinca a názov chovateľskej stanice, skratka plemennej knihy, číslo zápisu, udelený titul a dátum jeho udelenia), zverejnenie
zoznamu klubových šampiónov na webovom sídle SKCHJ a v klubovom spravodajcov, prípadne iných informačných materiáloch za účelom prezentácie
činnosti SKCHJ a propagácie jedincov a ich čistokrvného chovu.

Kategórie dotknutých osôb

Žiadatelia – majitelia jedincov čakateľov na šampionát a klubových šampiónov

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa pre doručovanie, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa,
podpis, údaje o jedincovi (poskytnuté pri podaní žiadosti, priznaný titul a dátum jeho udelenia)

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy (Žiadosť)
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P. č. / Účel spracúvania

10 RIADENIE CHOVU PLEMIEN JAZVEČÍKOV (CHOVATEĽSKÁ AGENDA)

Popis účelu spracúvania

SKCHJ usmerňuje a riadi chov plemien jazvečíkov, vykonáva kontrolu a evidenciu chovu. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie
chovateľského servisu, pričom dané spracúvanie zahŕňa najmä:
 v rámci Agendy výberov do chovu – zabezpečenie usporiadania výberu do chovu ako verejnej chovateľskej akcie, zabezpečenie potrebnej vzájomnej
komunikácie s majiteľmi jedincov (napr. zasielanie DNA certifikátov poštou na adresu majiteľov alebo elektronicky na e-mailovú adresu),
vyhotovenie posudkových listov z výberu do chovu s osobnými údajmi majiteľov a údajmi o jedincoch, vyhodnotenie výberu do chovu – zostavenie
zoznamu predvedených jedincov s osobnými údajmi majiteľov (meno, priezvisko, titul) a údajmi o jedincoch (plemeno, meno jedinca a názov
chovateľskej stanice, pohlavie, skratka plemennej knihy a číslo zápisu, výsledok výberu do chovu) a jeho zverejnenie na webovom sídle SKCHJ
a v klubovom spravodajcovi, vyhotovenie formulárov chrupu a zhryzu jedincov s osobnými údajmi majiteľov a údajmi o jedincoch,
 v rámci Agendy chovných jedincov – prijímanie žiadostí pre zaradenie jedinca do chovu v listinnej a/alebo elektronickej podobe, zabezpečenie
potrebnej vzájomnej komunikácie s majiteľmi jedincov (napr. vyžiadanie doplnenia chýbajúcich dokladov), preverenie splnenia podmienok
pre zaradenie jedincov do chovu, tvorba dokumentov nevyhnutných pre zabezpečenie úkonov súvisiacich so zaraďovaním jedincov do chovu,
zasielanie preukazov o pôvode psa so zapísaným registračným číslom na SPZ na zaevidovanie a potvrdenie chovnej spôsobilosti jedincov, vedenie
neverejnej evidencie kariet chovných jedincov a ich majiteľov v písomnej a/alebo elektronickej podobe pre účely chovateľskej činnosti, vyhotovenie
zoznamu jedincov zaradených do chovu za príslušný kalendárny rok s osobnými údajmi majiteľov (meno, priezvisko, titul) a údajmi o jedincoch
(plemeno, pohlavie, meno jedinca a názov chovateľskej stanice, dátum narodenia, skratka plemennej knihy a číslo zápisu, meno otca a názov
chovateľskej stanice, meno matky a názov chovateľskej stanice, fotografia jedinca) a jeho zverejnenie na webovom sídle SKCHJ a v klubovom
spravodajcovi,
 vedenie elektronickej databázy chovných jedincov s cieľom napomôcť chovateľom pri skvalitňovaní chovateľskej práce a získavaní informácií,
prípadne tiež záujemcom o šteňatá ako aj samotnej propagácie chovných jedincov, pričom dané spracúvanie zahŕňa najmä zaradenie chovných
jedincov do databázy, t. j. vytvorenie karty chovného jedinca, ktorá obsahuje údaje o jedincovi a osobné údaje o majiteľovi chovného jedinca (meno,
priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, webové sídlo chovateľskej stanice), dopĺňanie kariet chovných jedincov na základe
doložených dokladov od ich majiteľov, zverejňovanie osobných údajov majiteľov chovných jedincov v elektronickej databáze,
 v rámci Agendy párenia a vrhov – prijímanie žiadostí o odporúčanie na párenie v listinnej a/alebo elektronickej podobe, zabezpečenie potrebnej
vzájomnej komunikácie s majiteľmi chovných súk/chovateľmi (napr. vyžiadanie doplnenia chýbajúcich podkladov, zasielanie krycích listov poštou
na adresu chovateľov), vystavenie krycích listov, odovzdávanie potrebných poznatkov a informácií majiteľom chovných súk/chovateľom vrátane
kontaktných údajov na majiteľov chovných psov, vedenie evidencie hlásení vrhov v listinnej a/alebo elektronickej podobe, uchovávanie záznamov
z kontrol vrhov v listinnej a/alebo elektronickej podobe.

Kategórie dotknutých osôb

Majitelia a/alebo chovatelia jedincov – členovia SKCHJ, nečlenovia SKCHJ

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa pre doručovanie, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje
o jedincovi (poskytnuté majiteľom – preukaz o pôvode psa a ostatné priložené/požadované doklady, fotografie jedinca)

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – osobné údaje sú primárne spracúvané za účelom predzmluvných vzťahov a plnenia zmluvy s majiteľmi jedincov, ako
záujemcami (dotknutá osoba) o pôsobenie jedincov v chove spôsobom upraveným Chovateľským a zápisným poriadkom SKCHJ
Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby so zverejnením svojich osobných údajov v elektronickej databáze chovných jedincov
Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávneným záujmom SKCHJ je plnenie úloh pri riadení chovu vzhľadom na význam plemenárskej práce
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P. č. / Účel spracúvania

11 EVIDENCIA DOBROVOĽNÍKOV

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie výkonu dobrovoľníckej činnosti na výstavách, skúškach a ďalších kynologických akciách
organizovaných SKCHJ.

Kategórie dotknutých osôb

Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť a dobrovoľníci, ktorí nie sú členmi SKCHJ

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, začiatok a koniec časového úseku, v ktorom
dobrovoľník vykonáva činnosť

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti)

P. č. / Účel spracúvania

12 EVIDENCIA DARCOV

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia darcov, ich darov, komunikácia s darcami a zverejňovanie darcov (meno, priezvisko, titul)
na webovom sídle SKCHJ a v klubovom spravodajcovi.

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby - darcovia

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, vecné a finančné dary

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy (Darovacia zmluva)
Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby so zverejnením svojich osobných údajov

P. č. / Účel spracúvania

13 EKONOMIKA A ÚČTOVNÍCTVO (ÚČTOVNÁ AGENDA)

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie účtovnej agendy, pričom dané spracúvanie zahŕňa najmä vystavovanie objednávok a ich evidenciu,
evidenciu došlých faktúr, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, vedenie jednoduchého účtovníctva,
evidenciu majetku, vykonávanie auditov.

Kategórie dotknutých osôb

Členovia SKCHJ a ďalšie fyzické osoby, ktoré prichádzajú do platobného styku so SKCHJ (rôzny okruh dotknutých osôb, ktoré sú alebo môžu byť súčasťou
tzv. účtovných dokladov)

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, podpis, adresa trvalého pobytu, adresa pre doručovanie, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, adresa miesta podnikania,
prípadne IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu fyzickej osoby, informácie o dodávaných službách

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – splnenie zákonných povinností SKCHJ podľa osobitných predpisov (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)

SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV JAZVEČÍKOV
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

Informačné memorandum ochrany osobných údajov – Príloha č. 1
Strana 8

P. č. / Účel spracúvania

14 KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je komunikácia s verejnosťou, ktorá má možnosť sa obrátiť na SKCHJ s akýmikoľvek otázkami súvisiacimi
so SKCHJ a jeho činnosťou, a to telefonicky alebo elektronicky (e-mailom), pričom dané spracúvanie zahŕňa spätné kontaktovanie dotknutej osoby
telefonicky alebo elektronicky (e-mailom) za účelom zodpovedania jej otázky.

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré sa obrátia na SKCHJ s otázkou súvisiacou so SKCHJ a jeho činnosťou

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa, iné údaje uvedené telefonicky alebo v správe

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávneným záujmom SKCHJ je vybaviť komunikáciu, ktorá bola začatá dotknutou osobou, t. j. zodpovedať na otázku
dotknutej osoby

P. č. / Účel spracúvania

15 PREUKAZOVANIE, UPLATŇOVANIE ALEBO OBHAJOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV (SPORY)

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov v ojedinelých prípadoch je preukazovanie, uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov SKCHJ súdnou alebo
mimosúdnou cestou alebo SKCHJ musí oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci. Dané spracúvanie môže zahŕňať evidenciu, plnenie a riadenie
zmluvných vzťahov alebo komunikáciu alebo súčinnosť s orgánmi verejnej moci.

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby – účastníci sporov, zúčastnené osoby, svedkovia

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa pre doručovanie, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa
prípadne ďalšie údaje nevyhnutné k ochrane práv SKCHJ

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávneným záujmom SKCHJ je uplatňovanie práv SKCHJ a ich obhajovanie

P. č. / Účel spracúvania

16 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB (GDPR)

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb podľa
GDPR a ich vybavovanie, pričom dané spracúvanie zahŕňa najmä prijatie a posúdenie žiadostí o výkon práva, identifikáciu žiadajúcich osôb o výkon
práva, vykonávanie nevyhnutne potrebných spracovateľských operácií s osobnými údajmi pre výkon práva dotknutých osôb.

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré sa ako dotknuté osoby v rámci SKCHJ vymedzených účelov obrátia na SKCHJ so žiadosťou uplatniť svoje práva

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa pre doručovanie, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa,
podpis, údaje ktorých sa žiadosť o uplatnenie práv týka, ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o uplatnenie práv

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. c) v súlade s čl. 15 až 22 a 34 GDPR
Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávneným záujmom SKCHJ je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností
vyplývajúcich z GDPR
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P. č. / Účel spracúvania

17 VYBAVOVANIE ŽIADOSTÍ O SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ (INFOZÁKON)

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie žiadostí fyzických osôb o sprístupnenie informácií a ich vybavovanie (poskytovanie
informácií v súlade so zákonom o slobode informácií, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup
a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby – žiadatelia podľa § 14 zákona o slobode informácií, dotknuté osoby podľa § 9 zákona o slobode informácií

Kategória osobných údajov

Osobné údaje súvisiace so sprístupňovaním informácií, najmä: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa pre doručovanie, ak je odlišná
od adresy trvalého pobytu, podpis, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na základe zákona
a/alebo predchádzajúceho písomného súhlasu

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností SKCHJ podľa osobitných predpisov (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov) a/alebo čl. 6 ods. 1 písm. a)
GDPR – súhlas dotknutej osoby v prípadoch, pre ktoré to uvedený zákon vyžaduje

P. č. / Účel spracúvania

18 EVIDENCIA PRIJATEJ A ODOSLANEJ POŠTY

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie prijatej a odoslanej pošty, a to najmä prijatých a odoslaných poštových zásielok, pošty
doručenej a odoslanej elektronicky (e-mailom) a tiež pošty prijatej a doručenej osobne.

Kategórie dotknutých osôb

Členovia SKCHJ a ďalšie fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, predmet korešpondencie/záznamu a obsah korešpondencie

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem SKCHJ vidí v možnosti riadne a včas vybavovať korešpondenciu s dotknutými osobami

P. č. / Účel spracúvania

19 ŠTATISTICKÉ ÚČELY

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov získaných na vyššie uvedené účely a na základe vyššie uvedených právnych základov sú aj štatistické účely.
Výsledkom takého spracúvania nikdy nie sú osobné údaje, ale agregované/anonymné informácie (napr. koľko má SKCHJ členov alebo štatistické
spracovanie činnosti SKCHJ).

Kategórie dotknutých osôb

rôzny okruh dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

agregované/anonymné informácie

Právny základ spracúvania

Čl. 89 GDPR
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P. č. / Účel spracúvania

20 ZASIELANIE NOVINIEK (NEWSLETTER)

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie noviniek formou Newsletter správ zaregistrovaným odberateľom, t. j. informácií o novinkách
na webovom sídle SKCHJ, informácií o pripravovaných akciách, ponukách sponzorov, nad rámec bežnej činnosti SKCHJ

Kategórie dotknutých osôb

Členovia SKCHJ a návštevníci webového sídla SKCHJ, ktorí sa prihlásili na odber noviniek

Kategória osobných údajov

Meno, priezvisko, e-mailová adresa

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávneným záujmom SKCHJ je informovanie svojich členov o akciách a aktivitách SKCHJ, pokiaľ je dotknutá osoba zároveň
členom SKCHJ
Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby, ktorá nie je členom SKCHJ

P. č. / Účel spracúvania

21 FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY

Popis účelu spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je zverejňovanie fotografií a videozáznamov vyhotovených na akciách a v rámci iných aktivít SKCHJ, a to
na webovom sídle SKCHJ a profile SKCHJ na sociálnej sieti Facebook, v klubovom spravodajcovi, prípadne iných informačných materiáloch za účelom
informovania o činnosti SKCHJ, propagácie a prezentácie plemien jazvečíkov a ich čistokrvného chovu. Dotknuté osoby sú pred vyhotovovaním obrazových
snímok a obrazovo zvukových záznamov vopred informované.

Kategórie dotknutých osôb

Členovia SKCHJ, účastníci akcií (vystavovatelia, účastníci skúšok/súťaží, návštevníci akcií (verejnosť)

Kategória osobných údajov

Obrazové snímky a zvukovo obrazové záznamy (fotografie a videozáznamy)

Právny základ spracúvania

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávneným záujmom SKCHJ je informovanie členov SKCHJ a verejnosti o činnosti SKCHJ, propagácia a prezentácia plemien
jazvečíkov a ich čistokrvného chovu
Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby

