
Informácie o spracovaní osobných údajov 
pre účastníkov kurzov jogy JvDŽ Žilina
Vážený/á pán/pani,
dovoľte nám Vás informovať o tom, ako Spoločnosť JOGA v dennom živote, pobočka 
Žilina (ďalej tiež ako „my“ alebo „JvDŽ Žilina“), pri organizovaní kurzov jogy a súvisiacich 
aktivitách spracováva Vaše osobné údaje.
Zmyslom tejto Informácie je zoznámiť Vás hlavne s tým, aké osobné údaje zhromažďujeme, 
ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov ich získavame, k akým účelom ich využívame, komu 
ich smieme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré 
spracovávame a aké sú Vaše individuálne práva v oblasti ochrany osobných údajov.
Zoznámte sa preto, prosím, s obsahom tejto Informácie. Vaše otázky zodpovieme emailom 
na zilina@jogavdennomzivote.sk alebo telefonicky na 0918 326 308.

1. Všeobecné informácie
JvDŽ Žilina má niektoré zákonné povinnosti týkajúce sa spracovania osobných údajov 
účastníkov kurzov, ktoré musíme dodržovať. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov by 
sme nemohli potvrdiť Vašu prihlášku do kurzu jogy a účasť na kurzoch jogy Vám umožniť. 
Osobné údaje účastníkov kurzov jogy môžeme spracovávať tiež nad rámec zákonných 
povinností a to napr. za účelom právnej ochrany alebo aby sme Vás mohli informovať o 
súvisiacich akciách a činnostiach JvDŽ Žilina ako aj poskytnúť Vám aktuálne informácie o 
súvisiacich akciách a činnostiach organizovaných inými subjektami (hlavne inými miestnymi 
centrami JvDŽ, Slovenskou úniou Joga v dennom živote a International Sri Deep 
Madhavanda Ashram Fellowship). K tomu potrebujeme získať Váš súhlas. Ak svoj súhlas v 
týchto prípadoch neudelíte, nebude možné Vám tieto informácie o súvisiacich akciách a 
činnostiach poskytnúť.

2.1. Informácie o správcovi
Správcom Vašich osobných údajov je
občianske združenie Spoločnosť JOGA v dennom živote, pobočka Žilina, so sídlom: 
Jaseňová 7/17, 01007 Žilina, IČO: 35650851

2.2. Právny základ pre spracovanie a účely spracovávania
Ako správca osobných údajov, JvDŽ Žilina určuje účel a prostriedky spracovania osobných 
údajov a zodpovedá za súlad spracovania osobných údajov s príslušnými platnými právnymi 
predpismi v oblasti ochrany osobných údajov (hlavne nariadenie EP a Rady (EU) 2016/679 o
GDPR, ďalej len „Nariadenie“). Spracovávať Vaše osobné údaje môžeme len na základe 
niektorého právneho titulu spracovania stanoveného v Nariadení.

2.2.1. Spracovanie osobných údajov bez Vášho súhlasu
Vaše osobné údaje sme oprávnení zo zákona spracovávať bez Vášho súhlasu

 predovšetkým pre účely spracovania Vašej prihlášky, teda z dôvodu nutnosti 
spracovania Vašich osobných údajov pre uzavretie zmluvy o účasti na zvolenom 
kurze jogy a plnení povinností z tejto zmluvy vyplývajúcich pre JvDŽ Žilina aj pre Vás;

 z dôvodu plnenia určitej právnej povinnosti JvDŽ Žilina, napr. za účelom plnenia 
archívnych povinností alebo plnenia oznamovacích povinností voči orgánom verejnej 
moci;

 z určitého dôvodu oprávneného záujmu JvDŽ Žilina, hlavne pre ochranu práv a 
právom chránených záujmov JvDŽ Žilina, oprávnených príjemcov alebo iných osôb, 
napríklad pri dokladovaní skutočností, ktoré JvDŽ Žilina potrebuje doložiť tretím 
osobám, vymáhanie pohľadávok alebo iného uplatnenia pohľadávok;

 pre účely administrácie kurzov jogy a evidencie účastníkov kurzov;
 rozvoj kurzov jogy a súvisiacich služieb;
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 ponúkanie súvisiacich služieb JvDŽ Žilina účastníkom kurzov bez získania ich 
súhlasu (pre účely priameho marketingu).

2.2.2. Spracovanie osobných údajov s Vašim súhlasom
Ide o situácie, kedy dobrovoľne súhlasíte s tým, aby sme spracovávali Vami poskytnuté 
osobné údaje pre určitý účel, pre ktorý nemá JvDŽ Žilina iný právny dôvod podľa Nariadenia.
Na základe Vášho súhlasu spracováva JvDŽ Žilina Vaše osobné údaje pre nasledujúce 
účely:
a) starostlivosť o účastníkov kurzov; ide o aktivity, ktoré nepredstavujú plnenie zmluvy alebo 
iný zákonný rámec spracovania osobných údajov a ktoré zahrňujú napr. výskumy trhu;
b) zasielanie newsletteru a informácií o činnostiach a službách JvDŽ Žilina nad rámec 
priameho marketingu a aktuálne informácie o súvisiacich akciách a činnostiach 
organizovaných inými subjektami, hlavne inými miestnymi centrami Jogy v dennom živote,
Slovenskou úniou Joga v dennom živote a združením International Sri Deep Madhavanda 
Ashram Fellowship.

2.3. Rozsah a doba spracovania osobných údajov
JvDŽ Žilina spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie 
uvedených účelov. Spracovávame hlavne Vaše kontaktné a identifikačné údaje uvedené v 
prihláške do kurzu jogy. Vaše osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutnú pre účely 
pre ktoré osobné údaje získavame, obvykle po dobu, počas ktorej trvá kurz, do ktorého ste 
sa prihlásili a ďalších desať rokov po jeho skončení.

2.4. Spôsob spracovania osobných údajov
Spôsob, ktorým JvDŽ Žilina spracováva Vaše osobné údaje, zahrňuje manuálne aj 
automatizované spracovanie, v systémoch JvDŽ Žilina a jej spracovateľov. Vaše osobné 
údaje spracovávajú jednak zamestnanci JvDŽ Žilina a v potrebnom rozsahu taktiež tretie 
osoby - spracovatelia.

2.5. Príjemcovia osobných údajov
Vaše osobné údaje sú sprístupnené hlavne zamestnancom JvDŽ Žilina v súvislosti s 
plnením ich pracovných povinností, ale len v rozsahu, ktorý je v tom danom prípade nutný a 
pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.
Okrem toho sú Vaše osobné údaje poskytnuté tretím osobám, ktoré sa podieľajú na 
spracovaní osobných údajov účastníkov kurzov jogy, tzv. spracovateľom. Pred akýmkoľvek 
poskytnutím Vašich osobných údajov tretej osobe vždy s touto osobou uzavrieme písomnú 
zmluvu, ktorá obsahuje rovnaké záruky pre spracovanie osobných údajov, aké v súlade so 
svojimi zákonnými povinnosťami dodržuje sama JvDŽ Žilina. 

V súlade s príslušnými právnymi predpismi môže ďalej byť JvDŽ Žilina v určitom prípade 
povinná poskytovať Vaše osobné údaje príslušným orgánom štátnej správy, súdom a 
orgánom činným v trestnom konaní za účelom plnenia ich povinností alebo ďalším osobám v
rozsahu stanovenom právnymi predpismi, napríklad tretím osobám pre účely vymáhania 
pohľadávok JvDŽ Žilina.

2.6. Právo odvolať súhlas
V bode 2.2. tejto informácie sme vysvetlili, prečo Vaše osobné údaje potrebujeme a že ich 
pre niektoré účely smieme spracovávať len s Vašim súhlasom. Súhlas so spracovaním 
svojich osobných údajov nie ste JvDŽ Žilina povinný udeliť a zároveň ste oprávnený tento 
svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
V prípade, že si prajete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete tak 
kedykoľvek urobiť rovnakým spôsobom, ktorým ste nám svoj súhlas udelili.
Ak odvoláte svoj súhlas, ukončíme spracovanie príslušných osobných údajov k účelom 
vyžadujúcim príslušný súhlas, avšak môžeme byť oprávnení, alebo povinní, tie isté osobné 
údaje naďalej spracovávať k účelom iným.



2.11. Právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom
2.11.1 
Ak nás požiadate o informáciu týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov, 
poskytneme Vám bez zbytočného odkladu všetky informácie a potvrdenie o tom, aké údaje o
Vás spracovávame a umožníme Vám prístup k týmto osobným údajom a informáciám, pre 
aké účely sú Vaše osobné údaje spracovávané, kategóriách spracovávaných osobných 
údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli sprístupnené a o plánovanej 
dobe spracovania.
2.11.2 
Pri splnení ďalších predpokladov máte právo požadovať od JvDŽ Žilina opravu alebo výmaz 
Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania. Máte právo vzniesť námietku 
proti spracovaniu Vašich osobných údajov a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu 
osobných údajov.
2.11.3 
Na Vašu žiadosť Vám poskytneme zdarma jednu kópiu Vašich spracovávaných osobných 
údajov. Za ďalšie kópie sme oprávnení Vám účtovať primeraný poplatok vo výške 
administratívnych nákladov.

2.12. Právo na opravu a doplnenie osobných údajov
2.12.1 
Máte právo, aby sme Vaše nepresné alebo neúplne osobné údaje bez zbytočného odkladu 
opravili alebo doplnili.

2.13. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)
2.13.1 
Ak nebránia tomu povinnosti vyplývajúce pre JvDŽ Žilina z právnych predpisov alebo nutnosť
uchovať osobné údaje pre účely právnej ochrany JvDŽ Žilina, máte právo na to, aby JvDŽ 
Žilina bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ:
a) osobné údaje JvDŽ Žilina už nepotrebuje pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak
spracované;
b) odvoláte súhlas, na ktorého základe ich JvDŽ Žilina spracováva a neexistuje žiadny ďalší 
právny dôvod pre ich spracovanie;
c) vznesiete námietky proti spracovaniu osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce 
oprávnené dôvody pre spracovanie na strane JvDŽ Žilina alebo sa jedná o spracovanie 
formou priameho  marketingu;
d) JvDŽ Žilina spracováva osobné údaje protiprávne;
e) osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti právnym predpisom, 
ktorý sa na JvDŽ Žilina vzťahuje.

2.14. Právo na obmedzenie spracovania
2.14.1 
Máte právo na to, aby JvDŽ Žilina obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov, pokiaľ:
a) namietnete na nepresnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli
presnosť osobných údajov overiť;
b) je spracovanie protiprávne, ale vy budete výmaz osobných údajov odmietať a žiadať 
miesto toho o obmedzenie ich použitia;
c) JvDŽ Žilina už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale vy ich budete 
požadovať pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
d) vznesiete námietku proti spracovaniu (pre iný účel ako priamy marketing), pokiaľ nebude 
overené, či oprávnené dôvody JvDŽ Žilina prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
2.14.2 
Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené, bude ich JvDŽ Žilina, s výnimkou ich 
uloženia, spracovávať len s Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo 
obhajoby právnych nárokov.
2.14.3 
Pokiaľ JvDŽ Žilina na Vašu žiadosť obmedzí spracovanie osobných údajov, budete dopredu 
upozornený v prípade, že bude obmedzenie spracovania zrušené.



2.15. Právo na prenositeľnosť údajov
2.15.1 
Pokiaľ bude JvDŽ Žilina spracovávať Vaše osobné údaje automatizovane na základe Vami 
udeleného súhlasu alebo uzavretej zmluvy, budete mať právo získať osobné údaje, ktoré sa 
Vás týkajú a ktoré ste poskytli JvDŽ Žilina, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo 
čitateľnom formáte.
2.15.2
Ak to bude technicky prevediteľné a nebudú tomu brániť iné dôvody, JvDŽ Žilina na Vašu 
žiadosť osobné údaje poskytne priamo inému, Vami určenému správcovi.

2.16. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
2.16.1 
Výslovne Vás upozorňujeme na to, že v prípade, keď JvDŽ Žilina spracováva osobné údaje 
pre účely priameho marketingu alebo z iného dôvodu svojho oprávneného záujmu, máte 
kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. 
JvDŽ Žilina v takom prípade nebude Vaše osobné údaje ďalej spracovávať až do doby, kým 
by sme preukázali existenciu závažných oprávnených dôvodov pre spracovanie, ktoré by 
prevažovali nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, s výnimkou spracovania pre 
určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
2.16.1 
Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudeme 
Vaše osobné údaje naďalej pre tieto účely spracovávať.

3. JvDŽ ako spracovateľ osobných údajov
V určitých prípadoch nakladá JvDŽ s osobnými údajmi účastníkov kurzov tiež z poverenia 
inej osoby (iného správcu).
Ide napríklad o spoluprácu s inými miestnymi centrami JvDŽ, Slovenskou úniou Joga v 
dennom živote a International Sri Deep Madhavanda Ashram Fellowship. Pre bližšie 
informácie je vždy nutné kontaktovať konkrétneho správcu osobných údajov, ak nie je 
poskytnutím informácií v konkrétnom prípade poverená JvDŽ Žilina.

Príloha č. 1 – Rozsah osobných údajov 
spracovávaných JvDŽ

1. Identifikačné údaje – zahrňujú údaje, ktorými sú predovšetkým meno, priezvisko, 
dátum narodenia, adresa trvalého pobytu.

2. Kontaktné údaje - kontaktné adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy či iné obdobné
kontaktné údaje.

Príloha č. 2 – Skupina subjektov spolupracujúcich 
v systéme Joga v dennom živote

 International Sri Deep Madhavanda Ashram Fellowship, so sídlom 1040 Wien, 
Schikanedergasse 12/13

 Slovenskou úniou Joga v dennom živote so sídlom Príbovce 296, 038 42 Príbovce 
 lokálne centrá Joga v dennom živote, tj. spolky so sídlom na území Slovenskej 

republiky, ktorých úplny zoznam je na  https://jogavdennomzivote.sk/lokality/ 

https://joga.cz/jogacentra
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