
 

GDPR - ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (ďalej len „Zákon“) a Nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) 

  
Prevádzkovateľ osobných údajov: 
Športový klub JUNIOR SKI POPRAD, so sídlom Železničná 1097/35 05801 Poprad, IČO: 37796585, 
kontaktná osoba: Ing. Erik Stenchlák, e-mail: info@junior-ski.sk, telefón: +421 910 494 636, 
transparentný účet: SK16 0900 0000 0051 3678 
 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: 

● Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, e-mailová adresa, 
fotografie, názov školy, telefón. 

● V prípade maloletej dotknutej osoby spracúvame aj osobné údaje nositeľa rodičovských práv 
a povinností maloletého, resp. zákonného zástupcu maloletého, ktorý koná v mene maloletého 
v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo 

● Údaje súvisiace s používaním našich webových stránok: súbory cookies 
 
Účely spracúvania osobných údajov zo strany občianskeho združenia: 

1. zasielanie elektronickej pošty, ktorá obsahuje prehľad o aktivitách športového klubu, 
2. prihlasovanie členov klubu na športové podujatia, 
3. spracúvanie osobných údajov v súvislosti s registráciou nových členov a zmien v registrácii 

existujúcich členov, spracúvanie osobných údajov v súvislosti s organizáciou športových 
podujatí, 

4. spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov. 
 

Právny základ: 
● plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred 

uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, 
● na základe vášho súhlasu spracúvame napr. fotografie alebo video záznamy z podujatí, 

dosiahnuté výsledky, osobné údaje potrebné na registráciu na súťaže a podujatia. 
 
 
Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:  
Oprávnené osoby v rámci nášho občianskeho združenia – osoby, ktoré majú prístup k osobným 
údajom sú zaviazané mlčanlivosťou, pričom táto ich povinnosť trvá aj po skončení ich spolupráce  
s nami, Slovenská lyžiarska asociácia, Karpatská 15, 058 01 Poprad, spracovanie účtovníctva. 
 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny:  
Občianske združenie ako prevádzkovateľ môže preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie v súvislosti s organizáciou športových podujatí, resp. účasťou svojich 
členov na zahraničných športových podujatiach.  
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Doba uchovávania osobných údajov:  
Občianske združenie uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu ich spracovania, 
najdlhšie však desať rokov.  
 
Práva dotknutých osôb:  

● právo požadovať od občianskeho združenia prístup k svojim osobným údajom,  
● právo na opravu osobných údajov,  
● právo na vymazanie osobných údajov,  
● právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  
● právo namietať spracúvanie osobných údajov,  
● právo na prenosnosť osobných údajov,  
● právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (v prípade, že je súhlas právnym základom 

spracúvania osobných údajov),  
● právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky.  
 
Voči občianskemu združeniu si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom 
žiadosti, ktorú je možné doručiť osobne, písomne na adresu občianskeho združenia: Športový klub 
JUNIOR SKI POPRAD, so sídlom Železničná 1097/35 05801 Poprad, e-mail:  info@junior-ski.sk 
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