Informácie o spracúvaní osobných údajov a súhlas so spracúvaním
osobných údajov účastníka
Slovenského pohára v Zimnom plávaní 2021/2022
Dolu podpísaný účastník Slovenského pohára v Zimnom plávaní 2021/2022
Meno a priezvisko:

......................................................................................

Adresa trvalého bydliska:

......................................................................................

Dátum narodenia:

......................................................................................

E-mail/telefónne číslo:

......................................................................................

Člen klubu/združenia:

......................................................................................

Potvrdenie o zdravotnom stave zo dňa: .....................................................................
týmto ako Dotknutá osoba potvrdzujem, že som bol v zmysle § 19 a 20 zákona č. 18/2018
o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho
parlamentu a rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len nariadenie „GDPR“) Prevádzkovateľom –
Organizátorom Slovenského pohára v Zimnom plávaní informovaný o spôsobe a rozsahu
spracúvania mojich osobných údajov, o mojich právach, ktoré mám ako dotknutá osoba
v súvislosti so spracúvaním osobných údajov voči Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ oznámi
dotknutým osobám údaje o Organizátoroch jednotlivých pretekov Slovenského pohára
v Zimnom plávaní v rozsahu vyplývajúcom z § 19 Zákona prostredníctvom svojich webových
stránok alebo na ich e-mailové adresy pred konaním prvého preteku danej sezóny.
Organizátor spracúva moje osobné údaje ako účastníka pretekov Slovenského pohára
v zimnom plávaní 2019/2020 na účely evidovania mojej prihlášky, spracovania prehľadu
prihlásených, štartovných a výsledkových listín, plnenia povinností organizátora vyplývajúcich
zo zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, propagácie zimného
plávania, organizátora a Slovenského pohára v zimnom plávaní v tlačových, elektronických
médiách a prostredníctvom sociálnych sietí v rozsahu vyššie označených osobných údajov,
údajov o dosiahnutom výkonnostnom stupni a v rozsahu obrazových a zvukových záznamov
mojej osoby.
Prevádzkovateľ spracúva moje osobné údaje po dobu konania pretekov a na archívne účely na
dobu 5 rokov odo dňa ich konania.
Bol som informovaný, že prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť moje osobné údaje
organizátorom ostatných kôl Slovenského pohára v zimnom plávaní ročník 2021/2022 na
účely vyhodnotenia výsledkov Slovenského pohára v Zimnom plávaní ročník 2021/2022,
zverejniť ich na stránkach www.sportoveotuzovanie.sk, resp. iných webových stránkach
informujúcich o plávaní – zimnom plávaní, diaľkovom plávaní a otužovaní, na svojich
webových stránkach, a prostredníctvom sociálnych sietí, príslušným RUVZ na účely
epidemiologického vyšetrenia a že pri spracúvaní mojich osobných údajov prevádzkovateľom

na akýkoľvek účel nedochádza k ich prenosu do tretích krajín alebo medzinárodným
organizáciám.
Poskytnutie osobných údajov na vyššie uvedený účel je podmienkou mojej účasti na pretekoch
organizovaných prevádzkovateľom.
Podpísaný súčasne prehlasujem, že som bol informovaný o mojich právach ako dotknutej
osoby v zmysle ustanovení § 21 až 28 zákona č. 18/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov a to
najmä o:
a) práve odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,
b) práve na prístup k osobným údajom,
c) práve na opravu osobných údajov,
d) práve na výmaz osobných údajov za splnenia podmienok § 23 zákona,
e) práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
f) práve na prenosnosť osobných údajov,
g) práve namietať spracúvanie osobných údajov,
h) práve, aby sa na mňa nevzťahovalo automatizované rozhodovanie vrátane profilovania,
i) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
V zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenia GDPR a čl. 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím, aby prevádzkovateľ spracúval osobné údaje o mojej
osobe, vo vyššie označenom rozsahu na účely zabezpečenia a vyhodnotenia mojej účasti na
podujatí Slovenského pohára v zimnom plávaní, aby spracúval obrazové a zvukové záznamy
mojej osoby (fotografie, videá z podujatia) na účely marketingu v propagačných materiáloch,
letákoch, v správach v médiách ako aj na účely prezentácie na webových stránkach, na
sociálnych sieťach a na účely prezentácie vo výročných správach a informačných materiáloch.
Súhlasím tiež, aby prevádzkovateľ spracúval údaje týkajúce sa môjho zdravotného stavu na
účely posúdenia schopnosti zúčastniť sa pretekov Slovenského pohára v Zimnom plávaní.
Súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov poskytujem dobrovoľne a bol som poučený
o práve môj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať listom alebo emailom zaslaným prevádzkovateľovi.

V ........................................................ dňa .........................

____________________
podpis

