Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov
•

Identifikačné údaje športového tábora:

Martin Vlnka, s.r.o., so sídlom Dlhé Hony 1159/10, 911 01 Trenčín, IČO: 45 656 771, zapísaný
v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele Sro, vo vložke č. 23324/R (ďalej len
„Organizátor“)
•

Zoznam osobných údajov a účel ich spracúvania

Vykonaním registrácie na športový tábor udeľuje účastník – dotknutá osoba - v súlade so zákonom č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov spoločnosťou Martin Vlnka, s.r.o. ako správcovi osobných údajov (ďalej len „Správca“), v
rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, bydlisko, e-mailová adresa, a to za
účelom: registrácie účastníka, a zasielanie informácií o športových akciách a vrátane ďalších podujatí
organizovaných Organizátorom, to všetko na dobu neurčitú.
Účastník si je vedomý toho, že má právo prístupu k svojim osobným údajom a ďalšie práva podľa §
11 a nasl. zák. č. 122/2013 Z.z. Súhlas udeľuje účastník dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne
písomne na adrese správcu, alebo elektronicky na adrese: martin@martinvlnka.sk odvolať.
Účastník súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli v prípade potreby odovzdané pre účely poskytnutia
zdravotnej starostlivosti poskytovanej v súvislosti s jeho účasťou na Podujatí.
•

Práva účastníka v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

Účastník ako dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) právo:
Na základe písomnej žiadosti od správcu vyžadovať
•

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

•

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona ; pri vydaní
rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom
spracúvania a vyhodnocovania operácií,

•

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

•

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

•

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

•

likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

•

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

•

blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak správca spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f), možno obmedziť len ak takéto obmedzenie
vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo
by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u správcu namietať voči :
•

spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na
účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

•

využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo

•

poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho
marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo
u správcu kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3
písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o
neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v
konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné
dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, správca je povinný osobné údaje,
ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď,
ako to okolnosti dovolia.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo
u správcu kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu správcu, ktoré by malo pre ňu právne
účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať správcu o
preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom
správca je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní
rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia správca
informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v
prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie
oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas
existencie zmluvných vzťahov správca vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby,
alebo ak správca na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených
záujmov dotknutej osoby.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na
ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť
zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť
blízka osoba.
Žiadosť dotknutej osoby vybaví správca bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť
výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením
technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Správca je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia
žiadosti.

•

Doplňujúce informácie

Vykonaním registrácie na športový tábor udeľuje účastník písomný výslovný súhlas (licenciu)
Organizátorovi podujatia s vytvorením, použitím a šírením kedykoľvek do budúcnosti podobizne,
obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa účastníka alebo jeho prejavov
osobnej povahy vytvorených v priebehu tábora alebo bezprostredne pred ním alebo po ňom, vrátane
podujatí prebiehajúcich po skončení Podujatia. Nasnímané materiály môžu byť použité kedykoľvek na
vlastnú propagáciu organizátora Podujatia, ako aj na komerčné účely, a to bez nároku účastníka na
honorár.
Účastník výslovne súhlasí s tým, že Organizátor je oprávnený v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. a zák.
č. 618/2003 Z.z. autorský zákon v platnom znení použiť bezplatne poskytnuté osobné údaje účastníka
v rozsahu meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu a sociálnych sietí), v propagačných a
reklamných materiáloch Organizátora s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie
uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov Podujatia, to všetko po dobu
desiatich rokov od ukončenia Podujatia.
V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi účastník uskutočnením registrácie neodvolateľne
udeľuje spoločnosti Martin Vlnka, s.r.o. a v prípadoch, kedy k tomu spoločnosť dá splnomocnenia aj
tretím stranám - partnerom, právo použiť na neobmedzenú dobu bez územného obmedzenia a bez
nároku účastníka na honorár fotografie (vrátane použitia fotografií na facebook profile Organizátora),
hudobné záznamy, videozáznamy či filmové spodobnenie, obrazy, podobizne, mená a hlas v
akomkoľvek médiu, najmä v televízii, na internete, v tlačovinách, produktových katalógoch a
brožúrach, videozáznamoch ako aj akýchkoľvek ďalších tlačených alebo písaných materiáloch
súvisiacich s vyššie uvedenými záznamami na účely reklamy a propagácie Podujatia. Ďalej je
Organizátor oprávnený odovzdať poskytnuté osobné údaje poverenej osobe, ktorá zabezpečuje
rozoslanie fotografií účastníkov Podujatia urobených počas Podujatia týmto účastníkom.
Účastník súhlasí s použitím v registrácii zadanej e - mailovej adresy na zaslanie informácií o Podujatí a
prípadných zmenách v programe.

