
 

 

 

 

 

 

 

Informácie podľa článku 13 GDPR o spoločnom spracovaní údajov v súlade s článkom 26 GDPR 

v súvislosti s prihlasovaním sa na vzdelávacie kurzy: 

My, Caritas Rundum Zuhause betreut a Caritas Slovakia, spoločne spracúvame údaje poskytnuté v 

rámci prejavenia záujmu a následného prihlásenia, ako aj údaje uvedené vo vyplnených hodnotiacich 

hárkoch (v osobnej podobe) na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) 

na účely spracovania prihlásenia, ako aj na účely podujatia zameraného na odborné vzdelávanie, 

najmä vedením príslušného prihlasovacieho zoznamu, na vydávanie potvrdení o účasti a osvedčení, 

akreditácie v krajine bydliska a zasielania informácií o doplnkových a iných kurzoch na základe nášho 

oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) o dlhodobé udržanie si zákazníkov a priamy 

marketing. Na tieto účely sa údaje v prípade potreby odovzdajú spracovateľom a projektovým 

partnerom, spolu s ktorými ponúkame príslušné vzdelávacie kurzy. Za týmito účelmi si budú 

organizácie Caritas Rundum Zuhause betreut a Caritas Slovakia navzájom vymieňať nimi zhromaždené 

údaje. Prenos údajov mimo EÚ sa neplánuje.   

Za účelom hodnotenia a neustáleho zlepšovania našich ponúk budú Vaše údaje v anonymnej podobe 

poskytnuté  
externým osobám. Identifikácia Vašej osoby pritom nebude možná.   

Bez poskytnutia údajov požadovaných vo formulári, žiaľ, nebude možné spracovať Vaše prihlásenie  
a nebudete sa môcť zúčastniť podujatia.   

Údaje budeme uchovávať po dobu trvania podujatia a jeho spracovania a dodatočného spracovania. 

V každom prípade budú uchovávané sedem rokov od ukončenia odborného vzdelávania. Ak je k 

dispozícii príslušné vyhlásenie o súhlase, certifikáty a vysvedčenia vydané po absolvovaní odborného 

vzdelávania sa budú uchovávať po dobu 15 rokov, aby ste mohli v prípade straty požiadať o 

vystavenie nového, atď. Údaje záujemcov, ktorí sa nezúčastnili žiadneho kurzu, budú vymazané 6 

mesiacov po poslednom kontakte.   

V zásade máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, odvolanie 

súhlasu a namietanie proti spracúvaniu údajov. Právo na odvolanie súhlasu máte v prípade 

spracovania údajov, ktoré  
je založené na Vašom súhlase. Právo namietať máte v prípade spracovania údajov, ktoré je založené 

na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany. Ak sa domnievate, že spracúvanie 

Vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov, alebo že boli Vaše nároky na ochranu údajov 

porušené iným spôsobom, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. V Rakúsku je to Rakúsky úrad 

na ochranu osobných údajov. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky. Svoje práva môžete uplatniť u každého jednotlivého prevádzkovateľa alebo proti každému 

jednotlivému prevádzkovateľovi údajov.   

 

Kontaktné údaje:   

 

 

 
 
 
 

Caritas Rundum Zuhause betreut   
Mommsengasse 35   
1040 Wien   
Tel. č. +43-1-376 02 14   
office@caritas-rundumbetreut.at   

www.caritas-rundumbetreut.at   

 Caritas Slovakia   
Kapitulská 18    
81415 Bratislava   
+421-2-5443 1506   
generalny.sekretar@charita.sk   
www.charita.sk   
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