Oznámenie o spracúvaní osobných údajov
Občianske združenie Nové školstvo, so sídlom Gazdovský rad 39, 931 01 Šamorín, Slovenská
republika, vedené Ministerstvom vnútra SR pod registračným číslom reg. č. VVS/1-900/90-40006
v registri občianskych združení, pre zabezpečenie komunikácie s verejnosťou prevádzkuje webové
stránky na doménach noveskolstvo.sk a chcemevedietviac.sk.
Nižšie vás informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré získavame prostredníctvom
webových stránok, vrátane použitia cookies.
Cookies
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania webovej stránky a
bezpečný prístup k webovej stránke.
Cookies môžete prijať alebo odmietnuť výberom vhodných nastavení pre Váš prehliadač.
Bezpečnosť webovej stránky
Používame SSL (Secure Socket Layer) protokol.
Rozsah spracúvaných osobných údajov
Osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, organizácia resp. oblasť pôsobenia a e-mail spracúvame
v prípade, že ste prihlásili svoju účasť na niektorom z našich verejných hromadných podujatí.
Osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, pozícia (učiteľ, rodič, iná), miesto pôsobenia (mesto,
obec) a e-mail spracúvame v prípade, že ste nás kontaktovali prostredníctvom odkazového
formulára.
Osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, ulica a poštová adresa (ulica, číslo domu,
mesto/obec, PSČ), spracúvame v prípade, že ste prejavili záujem o zaslanie výtlačku Atlasu predstáv
o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.
Osobné údaje v rozsahu e-mail spracúvame v prípade, že ste prejavili záujem byť informovaní
o našich aktivitách a na účel zasielania informácií o dianí v školstve na Slovensku a pripravovaných
aktivitách občianskeho združenia formou elektronickej pošty a/alebo prostredníctvom aplikácie
hromadného zasielania MailChimp. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu newslettra a svoj súhlas
so spracovaním osobných údajov vziať späť, a to kliknutím na odkaz odhlásenia z odberu, a to v päte
každého e-mailu, ktorý prostredníctvom aplikácie zasielame. Ďalšie informácie o ochrane osobných
údajov poskytovanej aplikáciou MailChimp sú k dispozícii na adrese
http://mailchimp.com/legal/privacy/
Vaše práva
Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o ich spracúvaní ako aj na ich opravu
a doplnenie neúplných údajov. Je Vašou povinnosťou informovať nás včas o zmene
Vašich osobných údajov. Máte právo aj na ich prenosnosť. V odôvodnených prípadoch môžete
požadovať výmaz osobných údajov alebo obmedzenie, pričom môžete požiadať o odstránenie

nedostatkov, prípadne sa obrátiť na príslušný dozorný orgán. V prípade, ak spracúvanie Vašich
osobných údajov prebieha na základe Vášho súhlasu, máte právo tento kedykoľvek odvolať bez toho,
aby to ovplyvnilo zákonnosť spracovania realizovaného pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek
namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu v rozsahu, v akom
súvisí s takýmto priamym marketingom.
Kontakt
Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto oznámením alebo spracúvaním Vašich osobných
údajov, môžete nás kontaktovať na portal[zavinac]noveskolstvo.sk.

