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I. Účel a rozsah tejto politiky o ochrane
osobných údajov
Táto politika ochrany osobných údajov bola vytvorená World Healthy Living
Foundation a na účel spracovania osobných údajov World Healthy Living Foundation.
World Healthy Living Foundation spracováva osobné údaje v súlade s platnými
právnymi požiadavkami platnými v krajinách, v ktorých pôsobí World Healthy Living
Foundation. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje v
súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto
údajov, a o zrušení smernice 95 / 46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Pod ochranou súkromia používateľov rozumieme všetky činnosti, ktorých cieľom
je poskytnúť používateľovi pocit bezpečia v súlade s vyššie uvedeným nariadením
GDPR. Dodatočné informácie o tom, ako sa Vaše údaje používajú pre konkrétne
služby, nájdete v Pravidlách World Healthy Living Foundation, ktoré dopĺňajú tieto
Zásady o ochrane osobných údajov.
Zozbierané informácie o Používateľovi sú spracované prostredníctvom webovej
stránky https://zyjswiadomie.pl a iných foriem komunikácie, ktoré využívajú
elektronické prostriedky patriace Nadácii pre vedomý život a úzko spolupracujúcich
subjektov (ďalej len „webová stránka”), ktorý je:
World Healthy Living Foundation
ul. Topolowa 22
32/082 Więckowice
e-mail. rodo@whlf.eu
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II. Správa údajov
Spracovanie osobných údajov je založené na dodržiavaní zákonov, spoľahlivosti a
transparentnosti informácií. Údaje zhromažďuje správca údajov na konkrétny, explicitný
a legitímny účel, a rozsah údajov je obmedzený na údaje, potrebné na dosiahnutie tohto
cieľa. Na žiadosť používateľa poskytuje administrátor možnosť aktualizovať údaje, a
všetky staré alebo nepotrebné údaje sú vymazané. Správca vynaloží potrebné úsilie
na zabezpečenie čo najvyššej možnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, ktoré
spracováva. Poskytovanie údajov je dobrovoľné. Každý používateľ má právo skontrolovať
si svoje osobné údaje, aktualizovať ich a odoslať žiadosť o vymazanie údajov, ktoré sú
zhromažďované v rozpore s ustanoveniami alebo v prípade ich nevhodnosti na účely
poskytovania služieb správcom.

5

III. Definície
1. Správca osobných údajov (ADO) - označuje vlastníka vyššie spomínanej webovej
stránky, t.j. Nadácia pre vedomý život, so sídlom Więckowice k/Krakov, zapísaná do
registra Národného súdneho registra pod KRS číslom 0000594691, NIP: 5130242885,
ktorá poskytuje služby prostredníctvom elektronických služieb a získava prístup k
informáciám o zariadeniach používateľa.
2. Osobné údaje - všetky informácie týkajúce sa identifikácie alebo identifikovanej osoby.
3. Spracovanie osobných údajov znamená tieto operácie: zhromažďovanie,
uchovávanie, vymazávanie, spracovanie a zdieľanie údajov.
4. Súhlas subjektu údajov - sú akékoľvek ľubovoľne definované, konkrétne informácie
a explicitné údaje subjektu, prostredníctvom vyhlásení alebo jasne potvrdeného
súhlasu, ktorý vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s ním.
Súhlas musí byť zdokumentovaný správnym spôsobom.
5. Cookies - znamená uložené údaje IT, najmä malé textové súbory uložené na
zariadeniach, prostredníctvom ktorých používateľ používa webové stránky.
6. Webová stránka - znamená webovú stránku, pod ktorou administrátor prevádzkuje
webovú stránku, ktorá pôsobí v doméne https://zyjswiadomie.pl.
7. Zariadenie - znamená elektronické zariadenie, prostredníctvom ktorého používateľ
získa prístup na webové stránky iných webových stránok.
8. Používateľ - znamená subjekt, pre ktorý môžu byť služby poskytované elektronicky
alebo s ktorými môže byť uzatvorená Zmluva v súlade s predpismi a zákonom na
poskytovanie elektronických služieb.
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IV. Hromadenie a pretváranie osobných údajov
V závislosti od typu Vášho vzťahu s Nadáciou pre vedomý život a úrovne používania
určitých funkcií webovej stránky, ktoré sú uvedené v nariadeniach Nadácie pre vedomý
život, môžu byť osobné údaje zbierané a spracované rôznymi spôsobmi vrátane:
• zhromažďovania údajov o Používateľovi pomocou „cookies”,
• osobné údaje, ktoré ste poskytli na našich webových stránkach prostredníctvom „cookies”;
• žiadosti o účasti na podujatiach, organizovaných spoločnosťou ADO, predložené
online prostredníctvom webovej stránky https://zyjswiadomie.pl;
• otázky, ktoré nám boli zaslané prostredníctvom kontaktného formulára;
• komunikácia prostredníctvom e-mailu, telefónu, rozhovoru a iných,
• príjem darov pre Nadáciu,
• poskytovanie osobných údajov partnerom Nadácie pre vedomý život.
Nadácia pre vedomý život zhromažďuje a spracováva tieto údaje osôb, ktoré sa
registrujú na konferencie organizované nadáciou, t.j.:
a) Meno a priezvisko,
b) Mailová adresa,
c) Telefónne číslo,
d) Miesto (voliteľné),
e) Obraz osoby zaznamenaný vo forme fotografií z konferencie a umiestnené na
webovej stránke v súvislosti s podporou aktivít nadácie.
Počas registrácie na konferenciu sa požiada aj o poskytnutie mena a priezviska
osoby, ktorá ho pozvala na konferenciu a tieto údaje spracuje aj Nadácia. Nadácia
pre vedomý život zhromažďuje a spracováva tieto údaje o ľuďoch, ktorí sú darcami
Nadácie, to znamená:
a) meno, priezvisko, adresa, názov spoločnosti, región (uveďte, aké podrobnosti
darcov sa spracujú)
Z bezpečnostných dôvodov sa s Vami Nadácia pre vedomý život nikdy nekontaktuje
pre informácie, ako napríklad číslo kreditnej karty, číslo bankového účtu, heslo alebo
kód PIN. Ak sa stane, že dostanete e-mailovú správu, v ktorej sú takéto informácie
potrebné, ihneď informujte Nadáciu o prijatí takejto správy. Správca webových stránok
nezhromažďuje údaje spojené so špecifickými údajmi ľudí, ktorí prehliadajú webové
stránky, ktoré sú vystavené možnému zneužitiu, keď je potrebné sa zaregistrovať a
prihlásiť sa na používanie webových stránok. Poskytnutie všetkých vyššie uvedených
údajov je dobrovoľné, ale bez ich súhlasu nie je možné používať webové stránky v
rámci určitých funkcií, ktoré ich vyžadujú.
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Osobné údaje zhromažďuje správca údajov a spracúva ich s použitím webových
stránok v rozsahu potrebnom na vykonanie zmluvy medzi správcom a fyzickou osobou
alebo subjektom zapojeným do hospodárskej činnosti, ktorého sa údaje týkajú, a na
účely splnenia zákonných povinností zo strany správcu údajov.
Na účely kvality služieb poskytovaných správcom je spracovanie osobných údajov
založené na oprávnenom záujme správcu s cieľom:
a) Marketing služieb alebo vlastných výrobkov,
b) Organizovanie konferencií,
c) Bezpečnosť alebo náprava chýb
d) Analýza kvality služieb poskytovaných správcom,
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V. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Na základe samostatného súhlasu vyjadreného používateľom môžu byť osobné údaje
spracované aj pre priamy marketing produktov a služieb správcom, ako napríklad:
a) zasielanie obchodných, marketingových informácií a upozornení používateľovi zo
strany správcu a súvisiacich subjektov,
b) odosielanie obchodných, marketingových informácií a upozornení prostredníctvom
SMS, e-mailu od administrátora a súvisiacich subjektov.
Spracovanie údajov na tento účel je založené na legitímnom záujme o právne predpisy,
kým kedykoľvek osoba nevznesie námietku/odobratie súhlasu.
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VI. Prenos osobných údajov tretím stranám
Za účelom vykonania služieb a v rozsahu potrebnom na vykonanie zmluvy má
Správca osobných údajov právo zdieľať Vaše osobné informácie s tretími osobami
(spotrebiteľmi v zmysle zákona z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov), iba
pod podmienkou, že táto strana:
a) poskytla primerané záruky, týkajúce sa ochrany osobných údajov v súlade s
požiadavkami tejto politiky ochrany osobných údajov alebo;
b) podpísala zmluvu s Nadáciou pre vedomý život o prenose osobných údajov v súlade
so smernicou o ochrane údajov alebo;
c) má svoje sídlo v Európskej únii alebo v inej krajine, ktorá je povinná poskytovať
primerané zabezpečenie osobných údajov v súlade s predpokladmi smernice o
ochrane osobných údajov; alebo
d) má certifikát „bezpečný prístav”.
Získanie osvedčenia o programe „bezpečného prístavu” zúčastnenými subjektmi
zabezpečuje, že zaručia primeranú úroveň ochrany osobných údajov uvedených v
smernici o ochrane osobných údajov.
Nadácia pre vedomý život môže previesť osobné údaje na subjekty mimo Európskej
únie, vrátane Spojených štátov a iných spoločností, s ktorými úzko spolupracuje
Nadácia pre vedomý život v oblasti riadneho vykonávania služby, vrátane:
a) Spoločností, ktoré podporujú naše informačné systémy a komunikačné technológie,
alebo nám poskytujú nástroje IKT,
b) Subdodávateľom, ktorí nás podporujú pri výkone telekomunikačných služieb,
c) Subjektov, vykonávajúcich poštové a kuriérske činnosti,
d) Subjektov, vykonávajúcich účtovné, finančné, ako aj právne činnosti,
e) Subjektov, poskytujúcich služby, ktoré súvisia s organizáciou konferencií a podujatí,
podporujúcich činnosť Nadácie pre vedomý život.
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VII. Právo na prístup k Vašim osobným údajom
Osobné údaje sa uchovávajú počas trvania zmluvy a po jej uplynutí alebo po odstránení
osobných údajov sú akceptované len na obdobie potrebné na:
a) Reklamáciu sťažností a služieb;
b) Bezpečnosť a eventuálne vyšetrovanie nárokov voči správcovi,
c) Dodržiavanie zákonných povinností správcu (vrátane účelov auditu, daňových povinností).
Každý používateľ, ktorého osobné údaje spracováva správca a súvisiace subjekty
uvedené v bode IV majú nasledujúce práva:
a) Právo na prístup k spracovaným osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, najmä
potvrdenie ich spracovania a informácie, týkajúce sa tohto spracovania,
b) Právo na opravu, aktualizáciu a požadovanie odstránenia údajov, ak je nesprávne
alebo neúplné,
c) Právo žiadať o obmedzenie spracovania údajov:
- v prípade spochybnenia pravdivosti údajov na obdobie, ktoré umožňuje správcovi
overiť správnosť týchto údajov,
- v prípade nezákonného spracovania údajov, keď dotknutá osoba nesúhlasí s ich
odstránením, pričom si vyžaduje vrátenie svojich obmedzení,
- v prípadoch, keď už nie sú potrebné na spracovanie, ale na vytvorenie, uplatnenie
alebo obhajobu nárokov,
- v prípade námietky, až kým nie je zistené, či oprávnené dôvody správcu nahradia
dôvody námietky osoby, ktorej sa týkajú.
d) Právo na prijímanie osobných údajov, ktoré sú poskytnuté správcovi a jeho odoslanie
inému správcovi, t.j. právo na prenos údajov,
e) Právo vzniesť námietky proti spracovaniu údajov, vrátane profilovania založeného na
oprávnenom záujme správcu alebo pri spracovaní údajov na účely priameho marketingu,
f) Právo podať sťažnosť k poľskému orgánu dohľadu (predseda Úradu na ochranu
osobných údajov), alebo orgánu dohľadu iného členského štátu Európskej únie, ktorý
je príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo pracoviska subjektu, alebo v mieste
údajného porušenia právnych predpisov GDPR
g) Právo na získanie ľudského zásahu zo strany správcu, právo na vyjadrenie svojho
vlastného stanoviska a spochybnenie rozhodnutí, ktoré sú založené na automatickom
spracovaní údajov.
h) Na výkon vyššie uvedených práv s výnimkou práva uvedeného v bode
i) kontaktujte správcu na tejto e-mailovej adrese: rodofundacjanarzeczswiadomegozycia.eu,
alebo prostredníctvom tradičnej pošty;
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Nadácia pre vedomý život
ul. Topolowa 22
32/082 Więckowice
Odpoveď na žiadosť alebo požiadavku používateľa sa poskytne v elektronickej forme
na e-mailovú adresu používateľa, z ktorého bola žiadosť/požiadavka odoslaná, pokiaľ
používateľ nepožiada o inú formu odpovede do jedného mesiaca od dátumu prijatia
žiadosti/žiadosti správcu. V prípade zložitosti žiadosti alebo jej čísla môže správca
predĺžiť termín o ďalšie dva mesiace, pričom informuje užívateľa do jedného mesiaca
od dátumu prijatia žiadosti. Ak sú požiadavky dotknutej osoby jasne neoprávnené
alebo nadmerné, najmä kvôli ich trvalému charakteru, správca môže:
a) účtovať primeraný poplatok vrátane administratívnych nákladov na poskytovanie
informácií, komunikáciu alebo prijímanie požadovaných činností; alebo
b) odmietnuť prijať opatrenia v súvislosti s dopytom.
Správca má poskytnúť subjektu, ktorého sa údaje na spracovanie týkajú, kópiu
osobných údajov. Pri všetkých ďalších kópiách údajov, ktoré si subjekt vyžiada, môže
správca účtovať primeraný poplatok, vyplývajúci z administratívnych nákladov.
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VIII. Použitie cookies
DuoLife S.A. internetové stránky v súlade s čl. 173 zákona z 16. júla 2004 o
telekomunikáciách, používajú cookies predstavujúce údaje v oblasti IT, najmä textové
súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa. Pravidlá definujúce účel
spracovania údajov a aký druh údajov súbory Cookies sú stanovené v samostatnom
dokumente („Cookies Policy”). Viac informácií o tejto téme nájdete na webovej stránke
www.wszystkoociasteczkach.pl
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IX. Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov
Nadácia pre vedomý život môže kedykoľvek vykonať zmeny v tejto politike ochrany
osobných údajov. Všetky nové zmeny sa uplatnia v čase ich zverejnenia na stránkach
Nadácie pre vedomý život.
Dátum poslednej aktualizácie dokumentácie: 24-05-2018.
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World Healthy Living Foundation
ul. Topolowa 22
32/082 Więckowice

