GDPR - Ochrana osobných údajov
Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „Nariadenie GDPR“),
ktoré vstúpilo do platnosti 25.5.2018 ovplyvňuje aj športovcov a športové kluby. Tieto informácie o
spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov definujú a vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame vaše
osobné údaje a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením GDPR.

Ak ste členom nášho OZ, alebo ste sa na nás obrátili prostredníctvom emailu, boli ste
účastníkom podujatia, ktoré sme organizovali alebo ste naším darcom, zverujete nám ako
dotknutá osoba niektoré vaše osobné údaje. Máte preto právo vedieť ako s nimi naše občianske
združenie narába a ako ich ochraňuje.
Kto sme?
Občianske združenie SAV Lamač, IČO: 42356911, zapísané v registri občianskych združení,
ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR, pod číslom spisu: VVS/1-900/90-42918, so sídlom:
Studenohorská 69, 841 03 Bratislava, Slovenská republika.
Naše občianske združenie (ako prevádzkovateľ) je spracovateľom vašich osobných údajov, ak
ste nám ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania.
Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi
(najmä Nariadením GDPR a prípadne zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) a
týmito všeobecnými informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje
aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, hoci s nimi ďalej nijako nenakladáme – to je napríklad
vtedy, keď nám napíšete e-mail a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu.
Ako nás môžete kontaktovať?
Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese:
robbiinn77@gmail.com, poštou na vyššie uvedenej adrese sídla nášho OZ alebo osobne na
niektorom zo športových podujatí, ktoré organizujeme.
Kedy spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame, ak:
 ste vypísali naše tlačivá (prihláška za člena nášho OZ)
 ste sa prihlásili na športové podujatie organizované OZ SAV Lamač
 ste nás finančne podporili
 ste boli účastníkom podujatia, ktoré sme organizovali
 ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu
 ste s nami uzatvorili akúkoľvek zmluvu
Aké osobné údaje spracúvame?
 meno a priezvisko (aby sme vedeli, kto ste)
 telefónne číslo (aby sme sa s Vami v prípade potreby vedeli skontaktovať)
 adresa bydliska (Často ju totiž vyžadujú organizátori oficiálnych súťaží pri registráciách do súťaží
resp. turnajov. Vo výnimočných prípadoch ju používame aj my, keď sa s Vami nevieme skontaktovať inak










a potrebujeme Vám zaslať dôležité informácie týkajúce sa registrácie, účasti v súťaži alebo na turnaji.
Túto formu komunikácie v žiadnom prípade nepoužijeme na reklamné účely.)
dátum narodenia (pri zaraďovaní do jednotlivých hokejbalových podujatí je totiž vek dôležitým
faktorom)
rodné číslo (aby sme Vás mohli zaevidovať do oficiálnych súťažných súpisiek podľa požiadavky
organizátorov hokejbalových súťaží, pretože to vyžadujú)
e-mailová adresa (aby sme Vám vedeli poslať informácie o tréningoch, organizačné a iné pokyny, o
ktorých Vás potrebujeme informovať v súvislosti s účasťou v organizovaných súťažiach, aby sme Vám
vedeli odpovedať v prípade, že nás oslovíte prostredníctvom tohto informačného kanála)
fotografia alebo iná forma podoby (pri športových podujatiach za účelom propagácie podujatia
organizovanom našim OZ, z dôvodu prezentácie na našej webstránke, sociálnych profiloch alebo
v klubovom archíve vo forme fotografie alebo videozáznamu... pred prihlásením sa na podujatie
organizované OZ SAV Lamač však máte právo v prihláške uviesť, že si neprajete tento osobný údaj
uvádzať )
číslo účtu (túto informáciu získavame, keď uhrádzate platby na náš bankový účet)

ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve

Vo väčšine prípadov však spracúvame iba vaše meno, priezvisko, dátum narodenia a e-mailovú
adresu a to z dôvodu evidencie v našom OZ a účasti v hokejbalových súťažiach. V niektorých
prípadoch však spracúvame aj vaše telefónne číslo, adresu prípadne ďalšie osobitné kategórie
osobných údajov, pretože nám to ukladajú iné právne povinnosti.
V prípade maloletých osôb sme podľa aktuálnych právnych noriem a predpisov povinní
spracúvať aj osobné údaje zákonných zástupcov detí – a to najmä: identifikačné údaje
a kontaktné údaje ich rodičov.
Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?
Účel spracúvania vašich osobných údajov je rozdelený do dvoch zložiek – administratívna
a športová. V rámci združenia (administratíva) osobné údaje spracúvame za účelom evidencie
členskej základne SAV Lamač a s tým súvisiace činnosti. Využívame ich aj na komunikáciu s
našimi podporovateľmi a ľuďmi, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo o našej činnosti,
ohľadne podpory nášho OZ a našich športových aktivít.
V športovej zložke ich používame na spracovanie za účelom vyhotovovania a evidencie
oficiálnych klubových štatistík (žiaci/juniori/muži), ďalej za účelom registrácie do súťaží,
vyhotovovaniu oficiálnych súpisiek, vypisovaniu oficiálnych súťažných zápisov o stretnutí,
k archivácii v klubových kronikách a na spravodajské účely v nevyhnutne potrebnom rozsahu
(klubová webová stránka, profily na sociálnych sieťach, iné tlačoviny prípadne videozáznam).
Ak ste nás kontaktovali e-mailom, odpovedáme vám rovnakým spôsobom. Informujeme vás
tak o našich aktivitách, organizačných pokynoch alebo vám odpovedáme na položené otázky.
Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaje?
Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podľa Čl. 6, ods. 1
písm. a) Nariadenia GDPR.
Aká je doba spracúvania a uchovávania osobných údajov?
Vaše osobné údaje spracúvame iba počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu ich spracovania
resp. ak nám to ukladajú platné zákony Slovenskej republiky, tak v medziach vymedzených
platnými právnymi predpismi. Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak
ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej

republiky. Správnym orgánom, súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní sú vaše
osobné údaje poskytnuté iba v zákonom povolenom rozsahu.
V akej podobe uchovávame osobné údaje?
 údaje dotknutých osôb ukladáme v elektronickej forme do tabuľkového editora, lokálne
kópie tabuliek nepoužívame, prístup, čítanie a zápisy sú k dispozícií len na spracovanie
výsledkov športového turnaja alebo za účelom evidencie členstva v OZ
 údaje dotknutých osôb uchovávame aj v papierovej forme, a to najmä pre evidenciu
štatistík na turnajových, ligových a iných športových podujatiach alebo za účelom
evidencie členstva v OZ
Ako chránime vaše osobné údaje?
OZ SAV Lamač prijíma také technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše
údaje v čo najväčšom rozsahu chránili pred ich zneužitím. PC, ktoré obsahujú databázy údajov
v elektronickej podobe sú chránené heslami, antivírovými programami a ochranou firewall.
Ochrana osobných údajov bude vždy aktualizovaná primerane aktuálnemu technickému stavu
a softvéru.
Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?
Primárne: štatutárny orgán OZ (a ním poverené osoby), kontrolné orgány OZ
Sekundárne: osobné údaje, ktoré ste nám ako dotknuté osoby zverili, zasielame aj niektorým
iným príjemcom - sú to:
 Príslušný športový zväz – v našom prípade SHbÚ (Slovenská hokejbalová únia), NHBO
(Národná hokejbalová organizácia)
 Riadiace orgány oficiálnych ligových súťaží – v našom prípade HEL (Hokejbalová
extraliga mládeže), BHBL (Bratislavská hokejbalová liga)
 Príslušné orgány štátnej správy resp. samosprávy
 Webová stránka: www.sav-lamac.sk (www.tjsav.sk)
Aké práva máte ako dotknutá osoba a ako ich môžete uplatniť?
Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov určité práva, ktoré si
môžete uplatniť v prípade určeného právneho základu a to na základe Článku 15 až 22
Nariadenia GDPR:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na
zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Môžete tak
urobiť zaslaním e-mailu na adresu: robbiinn77@gmail.com, v ktorom vyjadríte, že
odvolávate svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre konkrétny účel.
Získať potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a kópiu spracúvaných
osobných údajov.
Opraviť nesprávne/neaktuálne osobné údaje alebo doplniť neúplné osobné údaje.
Vymazať osobné údaje po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov; po zániku
účelu spracúvania osobných údajov; v prípade nezákonného spracúvania osobných
údajov; po namietaní spracúvania.
Obmedziť spracúvanie osobných údajov, ak ako dotknutá osoba napadnete ich správnosť;
osobné údaje sú nesprávne a dotknutá osoba nežiada o ich vymazanie.
Získať osobné údaje od prevádzkovateľa v zrozumiteľnej, bežne využívanej forme a
súčasne si uplatniť právo na prenos osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez
toho, aby tomu prevádzkovateľ akýmkoľvek spôsobom bránil.

7.

Namietať proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu (vyhodnotenie osobných
znakov a charakteristík dotknutej osoby pre potreby analýzy dotknutej osoby).

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva kontaktovaním prevádzkovateľa osobne, poštou
na adrese sídla OZ SAV Lamač alebo elektronicky na email: robbiinn77@gmail.com a to
prostredníctvom vyplneného formulára na uplatnenie svojich práv, ktorý nájde na webovom
sídle OZ SAV Lamač www.sav-lamac.sk (www.tjsav.sk). Ak sa dotknutá osoba domnieva, že
spracúvanie osobných údajov u prevádzkovateľa je nezákonné, má právo podať sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk)
Mlčanlivosť
Uisťujeme vás, že naši spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými
údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich
maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení
našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov nemá k vašim osobným
údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre
ktorý ste nám osobné údaje poskytli.
Prehlásenie
Dotknutá osoba prehlasuje, že si text tejto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov
v OZ SAV Lamač pozorne prečítala, obsahu porozumela, súhlasí s ním a na základe toho
vyjadruje súhlas so spracovaním jej osobných údajov na jasne vymedzené účely. Rovnako si je
vedomá, že v prípade nejasností sa môže s otázkami týkajúcimi sa správy jej osobných údajov
obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018. Akékoľvek
budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke.

