
Spracúvanie osobných údajov 

Občianske Združenie -Asociácia bezpečnostných manažérov (ďalej už len ABM) 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovensko IČO: 50805291 spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje 
fyzických osôb vstupujúcich do jej areálu a priestorov (ďalej len „areál“), a to v súlade s Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so 
spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR). 

 
Účel spracúvania: Organizácia stretnutí, podujatí organizovaných ABM a na účely fungovania ABM. 
ZOZNAM: 
meno, priezvisko, telefónne číslo alebo emailová adresa 
PRÁVNY ZÁKLAD 
článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR: 
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na 
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. 
 
Účel spracúvania: Faktúra- možnosť spracovania objednávky, vystavenia faktúry, ako aj možnosť 
realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkou. 
ZOZNAM: 
Meno, priezvisko, alebo názov firmy (záujemcu o služby vykonané ABM, adresa, ulica, mesto, poštové 
smerovacie číslo, štát), telefónny kontakt, emailový kontakt, bankové údaje (banka, číslo účtu, IBAN), názov 
firmy, IČO, DIČ, IČ DPH. 
PRÁVNY ZÁKLAD: 
článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR: 
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na 
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. 
 
Doba spracúvania osobných údajov: Pri kontraktoch po dobu trvania zmluvného vzťahu. 

Ostatné osoby po dobu 3 rokov. V prípade zistenia bezpečnostného 
incidentu môžu byť osobné údaje spracúvané do jeho vyšetrenia. 

 
 
Vaše práva: V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo na prístup k osobným údajom 
(viď čl. 15 GDPR), na opravu alebo výmaz osobných údajov (viď čl. 16 alebo čl. 17 GDPR), popr. na 
obmedzenie ich spracúvania (viď čl. 18 GDPR). Ďalej máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu (viď čl. 
21 GDPR). Na výkon týchto práv sa avšak môžu vzťahovať určité výnimky, a preto ich nemusí byť možné 
uplatniť vo všetkých situáciách. V prípade, že uplatníte Vaše práva a Vaša žiadosť bude uznaná za 
oprávnenú, prijmeme požadované opatrenia bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca (v 
dôvodných prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť až o ďalšie dva mesiace). 
 
Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa 
prosím na našu asociáciu  so žiadosťou o zjednanie nápravy. Pokiaľ bude Vaša žiadosť uznaná za 
oprávnenú, bezodkladne odstránime závadný stav. Tým nie je dotknutá Vaša možnosť podať sťažnosť 
priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov SR. 
 
So svojimi otázkami ohľadom spracúvania a ochrany osobných údajov sa prosím obracajte na e-mailovú 
adresu sabm@sabm.sk. Ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke: www.sabm.sk. 
 
Asociácia ďalej informuje, že nevymenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov (DPO).  
 
 
Meno, priezvisko : 
 
Podpis :  
 

 

 


