
Prehlásenie o ochrane osobných údajov v zmysle nového nariadenia Európskej únie (GDPR)

Continental Ministries Slovakia má svoje sídlo na adrese Vígľašská 19, Bratislava (poštová adresa: 
Zátišie 12, 831 03 Bratislava) a je zodpovedné za spracovanie všetkých osobných údajov 
spomínaných v tomto prehlásení.

Kontakty: 

Continental Ministries Slovakia
Zátišie 12, 831 03 Bratislava
Email: info@continentals.sk
www.continentals.sk

Iveta Weis Viskupová je oficiálnou zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov v Continental 
Ministries Slovakia. Jej kontaktný email je iveta@continentals.sk.

Osobné údaje, ktoré spracovávame: Continental Ministries spracuváva Vaše osobné údaje, pretože
využívate naše služby (máte záujem o konkurz, chcete sa zúčastniť turné, máte záujem o špeciálny
tréning, produkt či seminár) a Vy sami nám poskytnete tieto údaje. Zoznam osobných údajov, ktoré
spracovávame je nasledovný: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, pohlavie, telefónne číslo,
email, webstránka, projekt. 

Keď sa niekto prihlási ako účastník, registruje sa na turné, poskytne ďalšie údaje o svojom vzdelaní,
kvalifikáciách, záujmoch, číslo pasu a podobne, ktoré sú uložené v našom počítači, spolu s ďalšími
detailami cesty a faktúr a ďalších relevantných detailov pre turné / projekt.

Naším zámerom nie je získavať osobné údaje maloletých osôb do 16 rokov, pokiaľ k tomu nemáme
súhlas ich rodičov alebo zákonného zástupcu. K účasti dieťaťa na turné Continental Kids alebo Young
Continentals  musíme  skladovať  tieto  osobné  údaje  iba  so  súhlasom  rodiča/zákonného  zástupcu.
Pokiaľ viete o prípade, že sme získali tieto údaje bez takéhoto súhlasu, prosíme, ihneď nás kontaktujte
prostredníctvom mailu iveta@continentals.sk. Tieto údaje budú zmazané na Vašu žiadosť. Ak sa dieťa
zúčastní  turné,  projektu,  seminára  v  sprievode  rodiča,  musíme  uložiť  meno,  priezvisko,  dátum
narodenia pre účely fakturácie, zabezpečenia ubytovania, stravovania či už na mieste campu alebo
počas turné a pre potreby ostatnej logistiky, plánovania a realizácie.

Prečo spracovávame tieto osobné údaje: Continental Ministries Slovakia spracováva osobné údaje 
z dôvodu správnej registrácie pre všetky svoje aktivity ako sú turné, koncerty, semináre, publikácie a 
podobne. K zabezpečeniu účasti na aktuálnych a takisto aj budúcich projektoch je potrebné 
komunikovať a posúvať ďalšie informácie.

Automatizované  rozhodovanie:  Continental  Ministries  Slovakia  nemá žiadne  počítačom riadené
systémy pre automatizované rozhodovanie (proces rozhodovania bez zapojenia živých osôb).

Cookies a podobné: Continental Ministries Slovakia nepoužíva cookies ani iné podobné techniky.

Na akú dobu skladujeme osobné údaje: Continental Ministries Slovakia skladuje spomínané osobné
údaje aspoň na dobu 10 rokov, nakoľko história CMS ukazuje, že účastníci z predošlých rokov sa
často vracajú do našej služby niekoľko rokov. Toto umožňuje kontinuitu, lepšiu službu, účasť a osobné
kontakty.

Zdieľanie osobných údajov pre tretie strany: Continental Ministries Slovakia NEODOVZDÁVA ani
nekopíruje skladované údaje a neposkytuje ich tretím osobám, iba ak na osobnú žiadosť alebo v
prípade, že to vyplýva zo zákonnej povinnosti. Vaše osobné údaje sú skladované v počítačovej zložke
v našej CMS kancelárii  a z bezpečnostných dôvodov na počítači  Continental Ministries Europe, v
Rotterdame, Hollandsko.

http://www.continentals.sk/


Nahliadnutie, zmena alebo vymazanie údajov:  Dotknuté osoby (DO) majú plné právo nahliadnuť
aké  údaje  skladujeme,  opraviť  ich  alebo  vymazať.  Iba  DO  má  právo  posunúť  tieto  údaje  inej
organizácii.  Akúkoľvek  žiadosť  v  tomto  ohľade  môžete  poslať  e-mailom  na  adresu:
iveta@continentals.sk (v urgentných prípadoch vás poprosíme doložiť aj kópiu/scan identifikácie). V
prípade dojmu, že Vašej žiadosti nevenujeme dostatočnú pozornosť, môžete podať sťažnosť na Úrad
pre ochranu osobných údajov v SR. 
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/oznamenie-porusenia-ochrany-osobnych-udajov)

Ako  ochraňujeme  Vaše  osobné  údaje:  Continental  Ministries  Slovakia  si  uvedomuje  vážnosť
ochrany Vašich osobných údajov a podnikli sme všetky potrebné kroky na prevenciu ich zneužitia,
straty,  nepovoleného  zverejnenia  a  nepovolenej  zmeny.  Prístup  k  nim  cez  kanceláriu  CMS  je
zabezpečený  safetywallmi  a  heslami.  V  prípade  akýchkoľvek  ďalších  otázok  nás  kontaktujte
prostredníctvom iveta@continentals.sk.

mailto:iveta@continentals.sk

