
 
 

SÚHLAS 
s použitím osobných údajov 

 
udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
voľnom pohybe takýchto údajov. Taktiež udeľujem svoj súhlas s uchovávaním mojich osobných údajov pre účely archivácie v zmysle zákona č. 
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.  
 
Prevádzkovateľ: Slovenský paralympijský výbor, Benediktiho 3055/5, 811 05 Bratislava - Staré Mesto  
 
Účel použitia osobných údajov: Vedenie a evidencia databázy kolektívnych členov SPV v zmysle platného Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. a zákona č. 335/2017 Z.z, a v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach  
Zoznam osobných údajov: názov kolektívneho člena, forma, telefonický kontakt, e-mail, adresa sídla a poštová adresa kolektívneho člena, 
meno, telefón a e-mail štatutárneho zástupcu, IČO, DIČ, banka, IBAN, SWIFT/BIC, sken potrebných dokumentov a ďalšie, ktoré sú uvedené pri 
registrácii  
Tretie osoby: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, komerčné 
poisťovne, leteckí prepravcovia, cestovné agentúry, organizačné výbory podujatí, správca mobilnej aplikácie, certifikačný orgán.  
 
Súhlasím so všetkými vyššie uvedenými skutočnosťami vyplývajúcimi zo Zákona na ochranu osobných údajov 122/2013 Z.z. a Zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a odo dňa 25.5.2018 aj v súlade s Nariadením EP a Rady /EÚ/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v 
súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov / ďalej "GDPR" a v znení neskorších predpisov súvislosti s 
právami dotknutej osoby. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám a príjemcom, ktorými sú uvedení v 
tabuľke ( tretie strany) a ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť alebo sprístupniť osobné údaje na základe osobitných zákonov. Z dôvodu 
informovania verejnosti o dosiahnutých úspechoch budú moje osobné údaje zverejňované v rozsahu meno, priezvisko, fotografia, dosiahnutý 
úspech na internete (webové sídlo, sociálne siete, ap.), vo verejne prístupných priestoroch prevádzkovateľa ako aj v printových médiách, 
zároveň súhlasím s uchovávaním mojich osobných údajov pre účely archivácie v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. 
 
Zároveň prehlasujem, že som bol oboznámený so svojimi právami ustanovenými zákonom o ochrane osobných údajov, to najmä s právom od 
prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti vyžadovať:  

• potvrdenie, či prevádzkovateľ spracúva/nespracúva moje osobné údaje,  

• vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu ustanovenom 
zákonom o ochrane osobných údajov,  

• vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal moje osobné údaje na spracúvanie,  

• vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,  

• opravu alebo likvidáciu mojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,  

• likvidáciu mojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,  

• likvidáciu mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,  

• blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.  
 
V prípade ak si uplatnením práva žiadosťou zaslanou elektronickou poštou alebo faxom, táto žiadosť sa považuje za podanú, ak ju následne 
doručím aj písomne najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej odoslania elektronickou poštou alebo faxom.  
 
Súhlas môžem kedykoľvek odvolať inak platí na obdobie, počas ktorého budem zastupovať SR a SZTPŠ na domácich a medzinárodných 
podujatiach v rámci SZTPŠ, SPV, IPC, EPC, IWAS, CP ISRA, BISFed, IWBF, ITF, ITTF, World ParaVolley, World Archery, FEI. Tento súhlas je 
možné odvolať aj v prípade porušovania mojich práv a slobôd v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.  
 
Tento súhlas je platný od dátumu registrácie, resp. dňom účinnosti zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a Zákona č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a odo dňa 25.5.2018 aj v súlade s Nariadením EP a Rady /EÚ/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so 
spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov / ďalej "GDPR" a v znení neskorších predpisov súvislosti s právami dotknutej 
osoby. Špecifikácia relevantných zákonných predpisov je uvedená v Bezpečnostnom projekte prevádzkovateľa.  
 

V .......................................  dňa: ....................................... 

 

 
Názov kolektívneho člena: 

 

 

 
Meno a priezvisko štatutára: 

 

 

 
Podpis štatutára: 

 

 

 


