
Prevádzkovateľ: Občianske združenie Klub biatlonu ORKO Ľadová, Dobšinská Ľadová Jaskyňa 
15, 049 71 Stratená, Tábor na Samelovej lúke, Jazda na koni / Jazda na koči a iné aktivity pod 
záštitou uvedeného občianskeho združenia 
 

 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLAS S ICH SPRACOVANÍM 

 
 
Dotknutá osoba: 

Meno a priezvisko: ________________________________________________________ 

Dátum narodenia:_________________________________________________________ 

Bytom:__________________________________________ PSČ: ___________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

Telefonický kontakt: ______________________________________________________ 

 
 
 

 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLAS  S ICH SPRACOVANÍM 

 
1) Účasť a realizácia, prihlasovanie 
Podmienkou účasti v 1. v "Tábore na Samelovej lúke" (ďalej len ako "tábor"), 2. na 

využití ponúkaných služieb týkajúcich sa jazdy na koni a koči a 3. na inej aktivite 
vykonávanej pod záštitou Občianskeho združenia Klub biatlonu ORKO Ľadová  (ďalej 
spolu 1., 2. a 3. ako "aktivita/y" v príslušnom tvare) je poskytnutie údajov, ktoré sú v 

prihlasovacom formulári. Údaje, ktoré uvediete pri prihlasovaní na aktivitu, ako aj údaje, 
ktoré aktualizujete, sa označujú jednotne ako „prihlasovacie údaje“. Vaše 

prihlasovacie údaje spracúva Občianske združenie Klub biatlonu ORKO Ľadová. Okrem 
subjektov uvedených vyššie majú k Vašim osobným údajom prístup naši zamestnanci, 
dobrovoľníci, partneri a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení 

v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. Väčšinu spracovateľských operácií 
zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany. Pre zaistenie niektorých 
konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, 

využívame služby a aplikácie Sprostredkovateľov, ktorí sa na dané spracovanie 
špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to predovšetkým poskytovatelia nasledujúcich 

platforiem a služieb: Smart-e-mailing – nástroj na tvorbu newsletterov, Facebook, 
fakturácie. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo 
Sprostredkovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že 

v takom prípade pri výbere budeme na Sprostredkovateľa klásť minimálne rovnaké 
nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba. 

2) Účel spracovania 
Občianske združenie Klub biatlonu ORKO Ľadová  spracováva osobné údaje, ktoré 
nám zveríte Vy sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie tohto účelu):  

- poskytovanie služieb a plnenie zmlúv (Vaše fakturačné údaje, e-mail, 
telefón, prípadne korešpondenčná adresa, ktorú nevyhnutne potrebujeme 
k plneniu zmluvy (napr. zaslanie online prístupu do prihlasovacieho 

systému, dodanie materiálu/služby), 
- vedenie účtovníctva (osobné /fakturačné/ údaje nevyhnutne potrebujeme, 

aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti o vystavovaní a evidencii daňových 
dokladov, 

- marketing – zasielanie informačných e-mailov a newsletterov (osobné údaje 

– e-mail, meno, prípadne telefónne číslo, to, na čo klikáte v e-mailoch 
a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu 
– zasielanie obchodných informácií, zľavových akcií na naše služby, 

zmenách v aktivitách a pod. Robíme tak z oprávneného záujmu, lebo 
dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú a to po dobu 5 

rokov od posledného využitia. Pokiaľ narazíme na zaujímavú tvorbu niekoho 
ďalšieho, radi Vám jeho prácu v e-maili odporučíme. V obidvoch prípadoch 
môžete tento súhlas odvolať prostredníctvom odpovede na e-mail s jasnou 

žiadosťou o ukončenie spracúvania osobných údajov, z ktorého Vám bol 
doručený. Občianske združenie Klub biatlonu ORKO Ľadová môže tiež 

použiť fotografie a videá Vás a Vášho neplnoletého dieťaťa/detí na 
marketingové účely – predovšetkým na priblíženie obsahu jednotlivých 
aktivít na letákoch, plagátoch, sociálnych sieťach ako aj na webovej stránke 

Prevádzkovateľa, a to vhodnou formou pri zachovaní etických a morálnych 
hraníc.  

3) Práva 

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva: 
právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona), 

právo na opravu (§ 22 Zákona), 
právo na vymazanie (§ 23 Zákona), 
právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona), 

právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona), 
právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona), 
právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona), 

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona. 
Dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je: Úrad na ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 
Máte právo kedykoľvek podať z dôvodov vyplývajúcich z Vašej osobitnej situácie 
námietku proti spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, alebo 

Vašich neplnoletých potomkov. Ak podáte námietku, Vaše osobné údaje sa prestanú 
spracúvať, nie však v prípade, keď Občianske združenie Klub biatlonu ORKO Ľadová, 
Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15, 049 71 Stratená môže preukázať naliehavé, právom 
garantované dôvody na spracovanie, ktoré sú nadradené Vašim záujmom, právam a 
slobodám, alebo keď spracovanie slúži na uplatňovanie, výkon alebo hájenie právnych 

nárokov. 
Pri spracúvaní osobných údajov na prevádzkovanie priamej reklamy máte právo 
kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely 

takejto reklamy; platí to aj pre profilovanie, keď je spojené s takouto priamou 

reklamou. Pri žiadosti o vymazanie Vašich osobných údajov si vyhradzujeme lehotu 30 

dní odo dňa požiadania. 
O vyššiespomenuté úkony môžete kedykoľvek požiadať prostredníctvom odoslania e-

mailu so svojou žiadosťou na kontaktné e-maily na stránke www.farmaladova.sk 

4) Cookies 
Pri prechádzaní našej webovej stránky zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na 

stránke zdržíš a cez ktoré stránky prechádzaš. Používanie cookies pre meranie 
návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj 
oprávnený záujem Prevádzkovateľa, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme 

ponúknuť lepšie služby. Cookies pre cielenú reklamu budú spracovávané len na základe 
Vášho súhlasu. Našu webovú stránku je možné tiež prechádzať v režime, ktorý 

neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete vo svojom počítači 
a vo svojom internetovom prehliadači zakázať.  
 

5) Spôsob ochrany 
Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť 
Vašich osobných údajov a aby sme predišli ich zničeniu, strate, zmene, ich 

neoprávnenému poskytnutiu, a neoprávnenému prístupu k nim. 
 

6) Doba uloženia a vymazanie 
Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu 
spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy platné pre 

Prevádzkovateľa, napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to 
povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania 

alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa Vaše osobné údaje štandardne zmažú. 
 
7) Poskytovanie dát mimo EÚ 

Dáta spracúvame výhradne v Európskej únii, alebo zemiach, ktoré zaisťujú 
odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.  
 

Horeuvedená dotknutá osoba vyhlasujem, že tento súhlas som čítal/-a, 
ROZUMIEM VŠETKÝM JEHO ČASTIAM A PODPISUJEM HO DOBROVOĽNE A BEZ 

VÝHRAD. 
 
Horeuvedená dotknutá osoba 

 
Súhlasím s využitím fotografií a videí na propagačné účely usporiadateľa. 

a 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov 

Dňa: ____________  Podpis dotknutej osoby: _________________________ 

 

http://www.basegym.sk/

