
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba:

Meno: Priezvisko:
Dátum narodenia: Adresa:
Telefón: E-mail:
(ďalej len „dotknutá osoba“)

Zastúpená zákonným zástupcom (u osôb do 16 rokov):

Meno: Priezvisko:
Dátum narodenia: Adresa:
Telefón: E-mail:

udeľuje súhlas,

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov klubu MFK ADV Stará Ľubovňa, Továrenská 821/1, 064 01
Stará Ľubovňa, IČO: 42230977 (ďalej aj „MFK“), so spracovaním osobných údajov, ktoré boli MFK
poskytnuté pre potreby letného futbalového kempu Lublovia Kemp 2021 a nasledovne:

a) zverejnenie mena a roku narodenia na webovom sídle klubu v súvislosti s kempom
b) zverejnenie fotografií resp. videa na webovom, facebookovom sídle klubu, prípadne

iných sociálnych sieťach, v printových médiách a televízii v súvislosti s kempom.

Dotknutá osoba udeľuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú a
tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že je poučená o svojich právach pri spracovaní osobných údajov
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, a že tento súhlas poskytuje slobodne, bez nátlaku,
informovane. Ďalej potvrdzuje, že poskytnuté údaje sú presné a pravdivé.

V ..............................................

dňa........................................... ...........................................................
podpis dotknutej osoby resp.

zákonného zástupcu



INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článku 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
/ďalej len “Nariadenie GDPR“/ a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o

zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“/

I.PREVÁDZKOVATEĽ:

Občianske združenie: Mestský futbalový klub ADV Stará Ľubovňa
sídlo: Továrenská 821/1, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 42230977
zapísané v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod registračným číslom:
VVS/1-900/90-37315
štatutárny orgán: Ján Fröhlich, prezident

II. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI:

Kategórie a účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ týmto upozorňuje všetkých účastníkov podujatia, ako aj iné osoby, ktoré sa podieľajú na
organizovaní podujatia, alebo vystupujú v rámci športového podujatia, že na tomto podujatí budú
vyhotovované fotografie a videozáznamy týkajúce sa osoby alebo prejavov osobnej povahy v súvislosti s
účasťou/prítomnosťou/účinkovaním na podujatí. Zároveň v súvislosti s prihláškou na športové podujatie
budú spracovávané osobné údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, kontaktné údaje
(najmä telefónne číslo, e-mailová adresa) účinkujúcich/zúčastnených a taktiež ich zákonných zástupcov v
rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo, e-mailová
adresa). Podujatie organizované prevádzkovateľom je verejné. Vaše osobné údaje v rozsahu meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo, e-mailová adresa), fotografií a
videozáznamov, týkajúcich sa Vašej osoby alebo prejavov osobnej povahy v súvislosti s Vašou
účasťou/prítomnosťou na podujatí prevádzkovateľa prevádzkovateľ spracúva za účelom ich získania
(vyhotovenia) a použitia, a to formou ich postúpenia partnerom podujatia z dôvodu zdokladovania konania
podujatia a formou ich zverejnenia na webovej stránke (facebook.com) prevádzkovateľa, v printových
médiách a televízii a na účel propagácie prevádzkovateľa a sponzorov prevádzkovateľa. Fotografie a
videozáznamy sú spracúvané tiež pre prípad vedenia kontroly, v rámci ktorej je potrebné preukázať, že
podujatie sa uskutočnilo, ako predpoklad splnenia zákonnej podmienky pre uplatnenie nárokov
prevádzkovateľa, účtovných dokladov, prípadne iných právnych nárokov podľa osobitných právnych
predpisov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa spočívajúcich v preukazovaní plnenia
zákonných povinností. Prevádzkovateľ spracúva za účelom priameho marketingu v súlade s § 62 z. č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je oprávnený zasielať elektronickú poštu na e-mailovú adresu
a telefónne číslo obsahujúcu obchodné ponuky tovarov a služieb Prevádzkovateľa alebo jeho obchodných
partnerov, ako aj obchodné ponuky tovarov a služieb ostatných spoločností pod hlavičkou prevádzkovateľa
alebo spoločností, ktoré sú priamo alebo nepriamo ovládané Prevádzkovateľom alebo iných spoločností a
osôb s nimi spolupracujúcich.

Svojou účasťou na podujatí potvrdzujete, že ste udelili súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných
údajov, čím zároveň potvrdzujete, že Vám boli v zmysle a v rozsahu článku 13. a 14. nariadenia GDPR a v
súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov,
že ste boli poučení o právach a povinnostiach dotknutej osoby a súhlasíte so spracovaním Vašich osobných
údajov pre prevádzkovateľa.
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Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby alebo prejavov osobnej povahy v súvislosti s Vašou
účasťou/prítomnosťou na podujatí, prevádzkovateľ zbiera a spracúva v súlade s Nariadením GDPR, a v
súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., a to na základe udeleného súhlasu účastníkov podujatia podľa Článku
6 ods. 1 písm. a/ Nariadenia GDPR, podľa ktorého spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu,
ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré
konkrétne účely.

III. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:
Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným zamestnancom prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje spracúvajú
a tiež sponzorom podujatia, ako aj ďalším tretím stranám (najmä sociálnym zariadeniam, v ktorých sú
umiestnení niektorí účastníci podujatia).

IV. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, najneskôr
však do momentu odvolania súhlasu dotknutej osoby, resp. do doručenia námietky proti spracúvaniu
osobných údajov od dotknutej osoby.

V. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:
Právo na prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu svojich osobných údajov
Právo na výmaz svojich osobných údajov (právo „na zabudnutie“)
Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov
Právo na prenosnosť svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR
Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Účastník podujatia ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek v priebehu podujatia vyjadriť svoj nesúhlas
s vyhotovením a uverejnením fotografií a taktiež dodatočne už udelený súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba môže súhlas odvolať zaslaním písomnej žiadosti doručenej prevádzkovateľovi.

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby sú špecifikované v Článku 15 – 22 Nariadenia GDPR.

VI. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:
Neuskutočňuje sa.

VII. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu
jej osobných údajov.

VIII. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:
Neuskutočňuje sa.
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