
Prevádzkovateľ: 
OZ Samuel Piasecký Academy 
Strečnianska 7, 85105, Bratislava 
IČO: 52328287 
DIČ:  2121017536 
 
 
Dotknutá osoba: 
Meno a priezvisko: ................................................................................................................... 

Telefón: ................................................................................................................................... 

Email: ...................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko dieťaťa: ..................................................................................................... 

Dátum narodenia dieťaťa: ....................................................................................................... 

 
Dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) 
svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, email zákonného zástupcu a meno, iezvisko, 
dátum narodenia dieťaťa, a to na účely poskytnutia objednanej služby – vzdelávací gymnastický program. 
Bez poskytnutia osobných údajov nemôže byť služba poskytnutá. 
 
 

☐ Súhlasím so zhotovovaním a zverejňovaním obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z 
lekcií/pretekov/akcií/podujatí, a to na web stránke Prevádzkovateľa, fun page na sociálnej sieti alebo 
akýchkoľvek iných miestach a dokumentoch na účely propagácie Prevádzkovateľa; Fotografie a videá môžu 
byť zhotovované Prevádzkovateľom alebo jeho zmluvným partnerom. 
 
 

☐ Súhlasím so zasielaním informácií o nových kurzoch a aktivitách Prevádzkovateľa OZ Samuel Piasecký 
Academy na moju emailovú adresu. 
 
 

☐ Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v rozsahu ako boli poskytnuté na prihláške. Svoj súhlas 
udeľujem na dobu 3 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú 
adresu prevádzkovateľa alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Ako dotknutá osoba 
vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona a že mi boli poskytnuté informácie v súlade 
s § 15 Zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za 
nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona. Zároveň sa zaväzujem 
každú zmenu poskytnutých osobných údajov nahlásiť Prevádzkovateľovi do 15 dní odo dňa uskutočnenia 
zmeny. 
 
 
 

Dátum: ..................................................................................................................................... 

Podpis: ..................................................................................................................................... 



Prevádzkovateľ: 
OZ Samuel Piasecký Academy 
Strečnianska 7, 85105, Bratislava 
IČO: 52328287 
DIČ:  2121017536 
 
 
Informačná povinnosť prevádzkovateľa 
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb postupuje v súlade 
so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), spracúva osobné údaje len v rozsahu nevyhnutne 
potrebnom na naplnenie vymedzeného alebo ustanoveného účelu a prijal primerané technické, 
personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov v 
súlade so Zákonom. 
 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely činnosti športovej organizácie a 
plnenia jej úloh podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „Zákon o športe“), stanov a organizačného poriadku a výkonu práv a povinností 
vyplývajúcich z členstva. Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu a za podmienok stanovených v 
Zákone o športe. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje získavať, viesť evidenciu, zverejňovať, 
monitorovať dotknuté osoby a zhotovovať a použiť obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové 
záznamy. Osobné údaje sú poskytované do informačného systému športu v súlade so Zákonom o 
športe. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj Antidopingovej agentúre Slovenskej republiky. 
Prevádzkovateľ spracúva telefónne číslo dotknutých osôb na vyššie uvedený účel na základe 
súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba poskytnutím telefónneho čísla súhlasí s jeho 
spracovaním na vyššie uvedený účel a na kontaktovanie dotknutej osoby, a to na dobu trvania 
členského alebo iného vzťahu s OZ Samuel Piasecký Academy. Svoj súhlas môže kedykoľvek 
odvolať. 
 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj na účely vedenia účtovníctva na základe a v rozsahu 
podľa platnej legislatívy SR. 
 
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefóne 
číslo na účely zasielania informácii o nových kurzoch a aktivitách. 
 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby prostredníctvom sprostredkovateľa: 

1. externí tréneri (zoznam) 
2. vedenia účtovníctva a miezd (zoznam) 

V nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas môžu byť osobné údaje dotknutých osôb 
sprístupnené poskytovateľovi webhostingu, správcovi webu a fun page na sociálnej sieti a 
správcovi IT /admin (zoznam). 
 
Dotknutá osoba je zodpovedná za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov 
poskytnutých prevádzkovateľovi. Každú zmenu osobných údajov je povinná prevádzkovateľovi 
bezodkladne oznámiť. 
 
Poučenie o právach dotknutej osoby 
Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) právo: 



1. Na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: 
a. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,  
b. 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 ods. 5 Zákona je dotknutá osoba 
oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,  

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

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

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

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

g. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k 
porušeniu Zákona,  

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

2. Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) Zákona 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. 

3. Na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči: 
a. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú 

spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,  
b. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane 

osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,  
c. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane 

osobných na účely priameho marketingu. 
4. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u 

prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa 
§ 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona 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, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá 
osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti 
dovolia. 

5. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa 
kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu 
právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe 
úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo 
žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od 
automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ 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 prevádzkovateľ informuje 
dotknutú osobu v lehote podľa §29 ods. 3 Zákona, t.j. do tridsiatich (30) dní od doručenia 
žiadosti. 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 
prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak 
prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie 
oprávnených záujmov dotknutej osoby. 

6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo: 
a. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa 

považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo 
faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,  

b. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, 
čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej 
osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u 
sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b) § 28 ods. 6 Zákona je ten 
povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného 
odkladu. 

7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať 
úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže 
uplatniť zákonný zástupca. 

9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka 
osoba. 

 
Vzor prihlášky - Súhlas dotknutej osoby 
Prevádzkovateľ: 
OZ Samuel Piasecký Academy 
Strečnianska 7, 85105, Bratislava 
IČO: 52328287 
DIČ:  2121017536 
 
Dotknutá osoba: 
Meno a priezvisko: ................................................................................................................... 

Telefón: ................................................................................................................................... 

Email: ...................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko dieťaťa: ..................................................................................................... 

Dátum narodenia dieťaťa: ....................................................................................................... 

 

☐ Súhlasím so spracovaním telefónneho čísla 
Dotknutá osoba je zodpovedná za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných 
údajov poskytnutých prevádzkovateľovi. Každú zmenu osobných údajov je povinná 
prevádzkovateľovi bezodkladne oznámiť. 
 
 
 
Dátum: ...........................................   Podpis: 


