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Zásady spracúvania osobných údajov na účely využívania bezplatnej online právnej poradne 

 

Platné od 25.5.2018 

v súlade s článkom 13 a súvisiacich Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („ďalej len nariadenie GDPR“) 

 Zásady spracúvania osobných údajov poskytujú kompletný a vyčerpávajúci prehľad informácii o 
spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom občianske združenie Liga za ľudské práva, IČO: 

31807968, so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) v rámci používania 
bezplatnej online právnej poradne. A to tak, aby osoby, ktorých sa údaje týkajú, získali dôveru v 

zákonnosť spracúvania osobných údajov v súvislosti s používaním bezplatnej online právnej poradne.  

Rešpektujeme a v plnej miere uplatňujeme požiadavky nariadenia GDPR. Ak vznikne akákoľvek 
otázka alebo nejasnosť, kontaktujte nás prostredníctvom admin@hrl.sk . 

Ochrana osobných údajov 

Liga za ľudské práva prevádzkuje webstránku www.hrl.sk, súčasťou ktorej je aj bezplatná online 
právna poradňa https://www.hrl.sk/sk/info-o-migracii/online-pravna-poradna  

Webstránku vedieme s cieľom informovať o našej činnosti a poskytovať poradenstvo osobám 
v oblasti azylovej a migračnej legislatívy.  

V rámci bezplatnej online právnej poradne získavame a spracúvame osobné údaje, ktoré nám 
poskytujú dotknuté osoby, žiadajúce o radu alebo informácie a to na právnom základe podľa čl . 6 
ods. 1 písm. d) nariadenia GDPR, teda preto, že je to nevyhnutné pre ochranu životne dôležitých 
záujmov dotknutej fyzickej osoby.  

Spracúvanie týchto osobných údajov uskutočňujeme výlučne v rozsahu a prostriedkami  uvedenými v 
týchto Zásadách spracúvania osobných údajov.  

Úvodné vysvetlenie 

Osobné údaje  spracúvame na nasledovné účely: 

Pre umožnenie dôkladného posúdenia žiadosti o poskytnutie rady alebo informácie zo strany 
dotknutej osoby, spracúva Liga za ľudské práva nasledujúce informácie:  

 Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, informácia o o štátnej 
príslušnosti, národnosti, sexuálnej orientácii, politickom presvedčení, náboženskom 
presvedčení alebo o príslušnosti k určitej sociálne skupine, prípadne ďalšia informácia 
poskytnutá dotknutou osobou. 

Pre vedenie evidencie o prijatých žiadostiach o informáciu alebo radu zo strany dotknutých osôb 
spracúva Liga za ľudské práva nasledujúce informácie: 

mailto:admin@hrl.sk
http://www.hrl.sk/
https://www.hrl.sk/sk/info-o-migracii/online-pravna-poradna


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liga za ľudské práva 
Baštová 5, 811 02, Bratislava 
IČO: 31807968 / DIČ : 2022095471 
www.hrl.sk 
 

 

tel./fax: +421 2 534 10 182 
mobil: +421 918 682 457 
hrl@hrl.sk 
 

 
 Meno a priezvisko, emailová adresa 

Osobné údaje sa spracúvajú na právnom základe podľa čl . 6 ods. 1 písm. d) nariadenia GDPR, teda 
preto, že je to nevyhnutné pre ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej fyzickej osoby.  

Osobné údaje sa spracúvajú aj na právnom základe oprávnený záujem občianskeho združenia Liga za 
ľudské práva, ktorý spočíva v poskytnutí správnej a vyčerpávajúcej informácie na základe požiadavky 
dotknutej osoby.  

A. Ako sa získavajú osobné údaje? 

1.    Informácie priamo od dotknutých osôb 

Osobné údaje v súvislosti s prevádzkovaním bezplatnej online právnej poradne získava Liga za 
ľudské práva priamo ich dobrovoľným poskytnutím zo strany dotknutej osoby, keď formuluje svoju 
otázku.  

B. Ako sa spracúvajú osobné údaje? 

Tieto osobné údaje používame pre prípravu odpovede na Vašu otázku a pre zaevidovanie Vašej 
žiadosti.  

C. Aké práva máte? 

Dotknuté osoby majú podľa nariadenia GDPR nasledujúce práva: 

1.    Právo na prístup k údajom   

Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. S týmto právom súvisí aj 
právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace. 
  
2.    Právo na opravu údajov   

Máte právo na to, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne 
alebo neaktuálne osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti. 

3.    Právo na výmaz 

Máte právo žiadať, aby sme ukončili spracúvanie a vymazali všetky osobné údaje, ak sú splnené 
podmienky stanovené GDPR. A to najmä v situácii, keď pominie účel, na ktorý sa údaje spracúvali.  

4.    Právo na obmedzenie spracúvania  

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti 
spracúvania osobných údajov a to na dobu umožňujúcu Lige za ľudské práva overiť správnosť 
spracúvania osobných údajov.  

5.    Právo na prenos 
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Máte právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne 
používanom a strojovo čitateľnom formáte a majú právo preniesť tieto údaje ďalšiemu 
prevádzkovateľovi alebo pre seba. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb.  

6.    Právo namietať 

Máte právo namietať z dôvodov: 
a)    spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania 
proti profilovaniu alebo plnenia úloh vo verejnom záujme, 
b)    spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného 
záujmu prevádzkovateľa,. 

Nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom 
proporcionality. 

7.    Kontaktné údaje pre uplatnenie práv 

Práva môžete uplatniť aj prostredníctvom nami poverenej osoby: admin@hrl.sk. 

8.    Kontaktné údaje na dozorný orgán 

Máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na Úrad na ochranu 
osobných údajov: 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
Hraničná 12 
820 07, Bratislava 27 
Slovenská republika 
IČO: 36064220 
email: statny.dozor@pdp.gov.sk 

D. Doplňujúce informácie 

1.    Neplnenie zákonnej povinnosti 

Poskytovanie osobných údajov v zmysle týchto Zásad spracúvania osobných údajov nie je plnením 
zákonnej požiadavky podľa GDPR alebo osobitného zákona. 

2.    Oprávnený záujem 

Občianske združenie Liga za ľudské práva spracúva osobné údaje za účelom prevádzkovania online 
právnej poradne a poskytovania rád a informácií o ktoré, dotknuté osoby žiadajú a to za účelom 
dodržiavania práv a povinností, ktoré vyplývajú s právnych predpisov týkajúcich sa azylu, pobytu 
cudzincov a získavania štátneho občianstva.  

 
  


