Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov (platné od 25.mája 2018)
Budovy pre budúcnosť disponujú vašimi osobnými údajmi, ktoré spracúvajú a chránia v súlade s
príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane
osobných údajov tzv. GDPR). S otázkami o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi sa môžete
obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajoch.
Kto sme a ako nás môžete kontaktovať:
Budovy pre budúcnosť je občianske združenie so sídlom Račianska 88B, 831 02 Bratislava,
IČO: 42 448 018, registrované Ministerstvom vnútra SR v registri občianskych združení pod číslom
VVS/1-900/90-46308. Naša poštová adresa je: Račianska 88B, 831 02 Bratislava. Na web stránke
bpb.sk nájdete e-mailové adresy na predsedu Správnej rady a riaditeľa.
Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, e-mail adresu, telefónne číslo, či iné údaje, ktoré ste nám
poskytli alebo sú verejne dostupné) spracovávame v prípade, že:
 ste členom našich členských združení,
 ste boli účastníkom nami organizovaných podujatí,
 ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,
 ste s nami uzatvorili zmluvu.
Účel spracovania osobných údajov:
 napĺňanie poslania Budov pre budúcnosť, konkrétne podporou legislatívnych zmien
a formovaním politického prostredia tak, ako je to v stanovách.
 podpora a organizácia vzdelávacích a odborných podujatí, seminárov a konferencií,
 podpora národnej a medzinárodnej spolupráce a účasť na projektoch,
 poskytovanie odborného poradenstva v oblasti kvalitnej obnovy a výstavby budov.
Ochrana a miesto spracovanie osobných údajov:
Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom,
zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim
prístup obmedzený počet pracovníkov. Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie.
Vaše práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov:









Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Urobíme
tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
Pri zmene vašich osobných údajov, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných
údajov, ktoré spracúvame.
Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
Máte právo požiadať nás o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. V lehote do
30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.
Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného
záujmu a tiež na účely priameho marketingu.
Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania
nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.
Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou
sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky.

