FO-5-1-02

Vážená pani, vážený pán,
v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (údajov školy) zo strany Nadácie
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ako prevádzkovateľa (ďalej aj ako „ Nadácia
BVS“), Vám týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 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) a podľa (ii) zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018.
Prevádzkovateľ osobných údajov
Nadácia BVS a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 42172446, zapísaná v
Registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, registračné č. 203/Na-2002/933.
Kontaktné údaje:
Doručovacia adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava.
Účely spracúvania osobných údajov zo strany Nadácie BVS
- prijímanie žiadostí o grant, hodnotenie týchto žiadostí a poskytnutie grantu vybraným
žiadateľom,
- sprístupňovanie fotografií z realizácie grantového projektu, powerpointové súbory,
videá a ostatné podklady súvisiace s grantovým projektom obsiahnuté v záverečnej
správe
o vo firemnom časopise,
o vo firemnom newslettri,
o na portáli Facebook užívateľa BVS, a.s. a Modrá škola – voda pre budúcnosť,
o na webovskej stránke Nadácie BVS a Modrá škola.
Právny základ
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:
a) plnenie zmluvy o poskytnutí zamestnaneckého grantu, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe
žiadosti dotknutej osoby.
Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:
- Správna rada Nadácie BVS,
- Dozorná rada Nadácie BVS,
- správca Nadácie BVS,
- hodnotiaca komisia zamestnaneckého grantu,
- poskytovatelia IT,
- audítori,
- advokáti,
- osoby poverené výkonom činností pre Nadáciu BVS.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny
Nadácia BVS ako prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie.
Doba uchovávania osobných údajov
Nadácia BVS je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania
zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho ukončení. Spracúvanie osobných údajov v prípade
udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.
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Práva dotknutej osoby
- právo požadovať od Nadácie BVS prístup k svojim osobným údajom,
- právo na opravu osobných údajov,
- právo na vymazanie osobných údajov,
- právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na internetovej stránke
Nadácie BVS www.nadaciabvs.sk v sekcii O nás – Ochrana osobných údajov.
Beriem na vedomie
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