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PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA 
Oboznámte sa prosím s podmienkami o spracúvaní vašich osobných údajov a ochrany vášho 
súkromia. Pri práci s vašimi osobnými údajmi sa riadime všeobecným nariadením EÚ o ochrane 
osobných údajov (“GDPR”), zákonom o ochrane osobných údajov (č. 18/2018Z.z.) a zákonom o azyle 
(č. 480/2002 Z. z.).  

Zodpovednosť za ochranu vašich údajov ako prevádzkovateľ nesie občianske združenie Liga za ľudské 
práva, so sídlom Baštová 343/5, 81103 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 31807968, 
ktoré je zapísané v Registri občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej  len 
„My“ alebo „Liga za ľudské práva“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na 
telefónnom čísle (+421 2 534 10 182), e-mailom na (hrl@hrl.sk) alebo poštou na adrese nášho sídla 
v Bratislave.  
Spracúvame vaše osobné údaje v bežnom rozsahu, najmä v rozsahu meno a priezvisko, štátne 
občianstvo, pohlavie, dátum narodenia a miesta narodenia, adresa bydliska, kontaktné údaje (email, 
telefónne číslo), údaje o rodinnom živote, vzdelaní, zamestnaní, vašu podobizeň na fotkách a 
videozáznamoch, údaje v osobných dokladoch alebo iných dokladoch súvisiacich s vašim prípadom, 
informácie o predchádzajúcom pobyte a dôvodoch predchádzajúcej a súčasnej žiadosti o azyl v SR 
alebo iné osobné údaje, ktoré ste právnikovi Ligy za ľudské práva zverili v rámci poskytovania právnej 
pomoci. Ak je to nevyhnutné na obhajovanie vašich právnych nárokov v konaní spracúvame o vás aj 
citlivé údaje (osobitnú kategóriu osobných údajov), pričom ide o údaje, ktoré odhaľujú váš  rasový 
alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v 
odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje na individuálnu identifikáciu fyzickej 
osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie.  

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje, aj citlivé, najčastejšie získavame dobrovoľne priamo od Vás, ako 
aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. V závislosti od 
konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť 
poskytnúť kvalitné služby a poradenstvo a vo výnimočných prípadoch môže viesť aj k nášmu 
odmietnutiu poskytnutia právnej pomoci.  

Vaše osobné údaje spracúvame, lebo je to nevyhnutné, aby sme vám ako klientovi mohli (i) 
poskytovať právnu pomoc vo forme poradenstva a/alebo právneho zastúpenia v azylovom konaní, 
alebo v konaní podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zákona č.40/1993 Z. z. o štátnom 
občianstve SR, zákona č.5/2004Z.z. o službách zamestnanosti, (ii) zastúpiť vás v trestnom konaní, ak 
ste sa stali obeťou trestného činu, (iii) zastúpiť vás pred Európskym súdom pre ľudské práva 
v Štrasburgu alebo pred orgánmi OSN, (iv) poskytnúť asistenciu v iných prípadoch na vašu žiadosť, 
napr. sprevádzanie osôb na úrady, pomoc s vybavovaním povolení, registrácií a plnení iných 
povinností, pričom spracúvanie pre všetky tieto účely realizujeme z dôvodu plnenia zmluvy, na 
základe ktorej Vám poskytujeme právnu pomoc a z dôvodu nevyhnutnosti preukazovania, 
uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov. 

Zverejniť informácie o vašej veci v médiách, na sociálnych sieťach apod., napr. na účel vyhlásenia 
zbierky na pomoc, zmedializovania vášho príbehu, videa, článku, fotografie a pod., alebo na účel 
propagácie činnosti Ligy za ľudské práva, môžeme len na základne poskytnutia výslovného písomného 
súhlasu. 
Aby sme mohli splniť naše povinnosti voči donorom (v prípade projektu bezplatnej „Právnej poradne 
pre azyl“ financovanej z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu konkrétne voči Európskej komisii a 
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky), čo je náš oprávnený záujem, zdieľame s nimi ID číslo, pod 
ktorým vás registroval Migračný úrad. ID číslo je jedinečným identifikátorom, ktorý umožňuje MV SR 
prístup k ďalším vašim osobným údajom, avšak ID číslo poskytujeme donorom výlučne na účel 
verifikácie dodržiavania pravidiel nakladania so zdrojmi tohto donora. Je to nevyhnutné, aby sme 
mohli naďalej z týchto zdrojov financovať vašu bezplatnú právnu pomoc; v prípade, ak nemáte 
záujem o bezplatnú právnu pomoc, prosím, informujte nás. 
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Ak navštívite našu webstránku www.hrl.sk, dochádza k spracúvaniu vašich bežných osobných údajov 
v rámci cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom zariadení, pričom obsahujú 
vybrané údaje o vašej činnosti na našej webstránke; zamedziť ich ukladaniu môžete nastavením vášho 
internetového prehliadača, avšak v niektorých prípadoch ich zamedzenie môže mať za následok 
nedostatočnú funkčnosť webstránky. Na účel vybavenia vašich žiadostí, dopytov a otázok zaslaných 
prostredníctvom formulára zverejneného na webstránke www.hrl.sk v časti Online právna poradňa, 
ako aj na zasielanie informácií o novinkách a zaujímavostiach (newsletter), je nevyhnutné získať váš 
súhlas, ktorý si vypýtame od vás priamo na webstránke.  

S vašim výslovným súhlasom, prípadne na inom vhodnom právnom základe (napr. plnenie zmluvy, 
oprávnený záujem a pod.) sprístupňujeme vaše osobné údaje našim zamestnancom, študentom 
Kliniky azylového práva alebo stážistom, poskytovateľom softvéru, donorom, napr. Ministerstvu 
vnútra SR, tlmočníkom a orgánom verejnej moci, napr. Migračnému úradu MV SR, Úradu hraničnej 
a cudzineckej polície PPZ, príslušným súdom, prípadne, ak je to nevyhnutné, tak aj iným právnikom 
alebo advokátom, vašim rodinným príslušníkom alebo príbuzným alebo zamestnancom, 
medzinárodným organizáciám, zamestnancom táborového a integračného projektu obce Rovné, 
Slovenskej humanitnej rade, Marginal a Adra. 
Vaše osobné údaje v zásade neprenášame do tretích krajín mimo EÚ alebo medzinárodných 
organizácií, napríklad do krajiny vášho pôvodu, s výnimkou nevyhnutných prípadov, ak je to potrebné 
pre poskytovanie právnej pomoci či obhajovanie právnych nárokov. V prípade, ak nám táto povinnosť 
vyplýva z GDPR, pred poskytnutím vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných 
organizácií si vyžiadame váš súhlas.  

Osobné údaje uchovávame po dobu, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje 
spracúvajú v súlade so zákonom a naším registratúrnym plánom, zväčša po dobu desať rokov. 

Z GDPR vám vyplývajú nasledujúce práva, ktoré môžete kedykoľvek uplatniť na vyššie uvedených 
kontaktných údajoch Ligy za ľudské práva: 1/ právo žiadať potvrdenie o tom, či spracúvame vaše 
osobné údaje a na prístup k nim, 2/ právo na opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie 
neúplných osobných údajov, 3/ právo na bezodkladné vymazanie osobných údajov, pričom v prípade 
vašej žiadosti, posúdime, či nie je potrebné uchovať údaje aj keď je splnená niektorá z podmienok pre 
výmaz (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov), 4/ právo na obmedzenie spracovania 
osobných údajov, 5/ právo namietať proti spracovaniu osobných údajov; v prípade priameho 
marketingu máte vždy právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov, 6/ právo získať osobné 
údaje, ktoré spracovávame elektronicky, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom 
formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe, 7/ právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním 
osobných údajov, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania osobných údajov 
pred jeho odvolaním, 8/ právo podať podnet alebo sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, vzor návrhu je uverejnený 
na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk. 

Toto je len výňatok z plného znenia podmienok, za ktorých spracovávame osobné údaje a chránime 
súkromie, ktoré je dostupné na našej webstránke na https://www.hrl.sk/sk/pravidla-pouzivania-
stranky, prípadne kedykoľvek na požiadanie Vám môžeme odovzdať písomné vyhotovenie.  

 
Týmto vyhlasujem, že som sa oboznámil so znením „Podmienok ochrany súkromia“ zo strany 
prevádzkovateľa Liga za ľudské práva, o. z., ich zneniu som porozumel a beriem na vedomie, že ich 
aktuálne znenie je zverejnené na web stránke: https://www.hrl.sk/sk/pravidla-pouzivania-stranky. 
 

Meno a priezvisko Dátum Podpis 
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