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Zásady spracovania osobných údajov 

 
V súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany občianskeho 
združenia ŠK HADVEO Banská Bystrica, so sídlom Gorkého 35, 974 04 Banská Bystrica, 
IČO: 42 001 641, ako prevádzkovateľa (ďalej aj ako „občianske združenie“), poskytujeme 
osobám, ktorých osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“), informácie podľa 
článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných 
údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, 
účinných odo dňa 25. mája 2018. 
 
Zodpovedná  osoba: 
Občianske združenie nemá určenú zodpovednú osobu. 
  
Rozsah spracovaných osobných údajov: 

 meno a priezvisko, 
 adresa trvalého pobytu, 
 dátum narodenia, 
 rodné číslo, 
 e-mailová adresa, 
 fotografia. 

 
Účely spracúvania osobných údajov zo strany občianskeho združenia: 
 

1. zasielanie elektronickej pošty, ktorá obsahuje prehľad o aktivitách športového klubu 
(občianskeho združenia), 

2. prihlasovanie členov klubu na športové podujatia, 
3. spracúvanie osobných údajov v súvislosti s registráciou nových členov a zmien 

v registrácii existujúcich členov, 
4. spracúvanie osobných údajov v súvislosti s organizáciou športových podujatí, 
5. spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov. 

 
Právny základ: 

 uspokojovanie záujmov a potrieb občanov v oblasti akejkoľvek športovej činnosti, 
a to hlavne turistiky, cykloturistiky a iných športoch, organizovaním športových 
a spoločenských podujatí, ale aj v iných oblastiach  spoločenského a kultúrneho 
života (najmä zák. č. 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov v znení neskorších 
predpisov), 
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 plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie 

opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. 
  
Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje: 

 Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ),  
 športové kluby, 
 MONAREX audit consulting, s.r.o., IČO: 36 006 670 (spracovanie účtovníctva), 
 osoby poverené výkonom činností pre občianske združenie. 

  
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. 
  
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. 
  
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá 
osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. 
Voči občianskemu združeniu si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom 
žiadosti, ktorú je možné doručiť osobne, písomne na adresu občianskeho združenia: ŠK 
HADVEO Banská Bystrica, Gorkého 35, SK – 974 04 Banská Bystrica alebo elektronicky na e-
mailovú adresu: hadveo@hadveo.sk.  
 
 


