
 

 

Dohoda o spracúvaní osobných údajov 
 

 

Zmluvná strana 1 

Úplný názov organizácie: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku  

Adresa sídla: Palisády 736/46 81106 Bratislava -  

mestská časť Staré Mesto 

Zastúpený:   Mgr. Ivan Eľko, generálny biskup 

 Ing. Renáta Vinczeová, generálna dozorkyňa 

IČO:  00179213 

 
a  
 

Zmluvná strana 2 

Meno a priezvisko:  ....................................................................................................... 

Rodné číslo:  ....................................................................................................... 

Adresa trvalého bydliska:  ....................................................................................................... 

Telefónne číslo:  ....................................................................................................... 

(zmluvná strana 1 a zmluvná strana 2 ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

 

 

Spracúvanie osobných údajov 

 
1. Zmluvná strana 1 oboznámila zmluvnú stranu 2 s podmienkami spracovávania osobných 

údajov podľa čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) (ďalej len „GDPR“).  

2. Osobné údaje sa spracovávajú v súlade s GDPR a príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Na vyžiadanie zmluvnej strany 2 ako dotknutej osoby jej budú 

sprístupnené informácie o spracovávaní osobných údajov a s tým súvisiace právo na 

prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR). Ďalšími právami dotknutej osoby je právo na 

opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracovávania (čl. 18 GDPR), 

prenosnosť (čl. 20 GDPR), namietať proti spracovávaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných 

údajov.  

3. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek vznášať námietky proti spracovávaniu (čl. 21 GDPR) 

a odvolať udelený súhlas (čl. 7 ods. 3 GDPR). Žiadosť dotknutej osoby bude vyriešená bez 



 

2 

 

zbytočného odkladu v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných predpisoch 

(najmä čl. 12 GDPR). Za predpokladu, že dôjde k porušeniu spracovávania osobných údajov 

dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky. 

4. Účely spracovávania osobných údajov sú: uzatváranie, evidencia a správa koncových 

užívateľov služby Hlasovej virtuálnej privátnej siete (ďalej len „HVPS“) poskytovanej 

zmluvnej strane 1 spoločnosťou O2 Business Services a komunikácia so zmluvnou stranou 

2. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana 1 smie poskytovať osobné údaje zmluvnej 

strany 2 spoločnosti O2 Business Services v rozsahu a takom časovom rozpätí, ako sú 

stanovené v tejto dohode. 

6. Osobné údaje sa uchovávajú iba po dobu: 

a) stanovenú zákonom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

b) počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi zmluvnou stranou 1 a spoločnosťou  O2 

Business Services, resp. počas doby využívania predmetných služieb HVPS zmluvnou 

stranou 2 a po dobu 3 rokov po ukončení ich využívania 

c) nevyhnutnú vzhľadom na účel spracovávania. 

7. Základné informácie o zmluvnej strane 2 sú: meno a priezvisko, rodné číslo, adresa 

trvalého bydliska a telefónne číslo. 

8. Dohoda bola vypracovaná v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana dostane jeden rovnopis. 

 

 

V .........................................., dňa .......................       V Bratislave, dňa ....................... 

 

............................................................ ............................................................ 

           podpis zmluvnej strany 2          podpis zmluvnej strany 1 
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