
 

 
 

Informácia o spracúvaní osobných údajov 
Dňa 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  
a rovnako zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Uvedená právna úprava má zabezpečiť 
bezpečné nakladanie s osobnými údajmi, ktoré pri každodenných činnostiach poskytujete rôznym 
osobám. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, akým spôsobom nakladáme s Vašimi osobnými 
údajmi.  

 

Kto sme ?   

 

 JACHTKLUB Akademik Technická univerzita Košice   

 Watsonova 4/A 

 040 01 KOŠICE 

 IČO: 51285193 

 zástupca: Ing. Pavol Lopuchovský 

 

 kontaktné údaje:  lopuchovskygalop@gmail.com 

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) 

 

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás môžete kontaktovať prostredníctvom uvedených 
kontaktných údajov. 

JACHTKLUB Akademik Technická univerzita Košice má právnu formu občianskeho združenia a zároveň 
pôsobí ako športová organizácia. Prevádzkovateľ rovnako na základe svojich poslaní, cieľov 
a historických súvislostí pôsobí ako pridružený člen občianskeho združenia AKADEMIK TECHNICKÁ 
UNIVERZITA KOŠICE, Watsonova 4/A, 040 01 Košice, IČO: 35512644. 

 

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje? 

• Prevádzkovateľ je v súlade s § 8 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení 
povinný viesť zdrojovú evidenciu svojich členov na účely poskytovania informácií do registra fyzických 
osôb v športe, a to v rozsahu, ktorý je stanovený priamo zákonom (meno, priezvisko, dátum 
narodenia, jedinečný identifikátor osoby, rodné číslo, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, 
adresa na doručovanie, kontaktné údaje a pod.) 

• Na účely dokladovania členských príspevkov občianskeho združenia, ktoré sú oslobodené od 
dane, prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov spracúva osobné údaje 
členov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, registračné číslo, kategória, číslo OP, 
kontaktné údaje.   
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Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva počas celého trvania členstva. Po ukončení členstva 
v občianskom združení budú osobné údaje vymazané, pokiaľ ich uchovávanie nie je stanovené 
osobitným zákonom. 

• V prípade organizovania väčších podujatí Prevádzkovateľ využíva pomoc dobrovoľníkov alebo 
iných osôb, ktorí pripravujú a zabezpečujú priebeh podujatia. Ich osobné údaje 
Prevádzkovateľ spracúva za účelom plnenia si povinností, ktoré mu vznikajú na základe 
uzatvorených zmlúv o dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z. z. 
o dobrovoľníctve alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade 
so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Rozsah získaných osobných údajov je 
stanovený konkrétnou zmluvou alebo zákonom. Prevádzkovateľ rovnako spracúva osobné 
údaje za účelom zabezpečenia miezd a účtovníctva podľa osobitných predpisov (napr. na 
vyplatenie dohodnutej ceny za prácu, poskytnutia cestovných náhrad a pod.)  
 
Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva počas celého trvania zmluvy. Po ukončení zmluvy 
budú osobné údaje vymazané, pokiaľ ich uchovávanie nie je stanovené osobitným zákonom. 
 

• Prevádzkovateľ je na základe udeleného súhlasu oprávnený  vyhotoviť a ďalej spracúvať či 
zverejňovať fotografie svojich členov, a to za účelom propagácie občianskeho združenia.  

Fotografie sa uchovávajú pokým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ich spracúvaním. 

• Prevádzkovateľ sa v rámci výkonu svojej činnosti môže dostať na základe ním uzatvorenej 
zmluvy k osobným údajom fyzických osôb /napr. SZČO, štatutárne orgány a pod./. Rozsah a doba 
spracúvania týchto údajov závisí od uzatvorenej zmluvy a od úpravy podľa osobitných právnych 
predpisov.  

 
 

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?  

1. Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje svojich členov Občianskemu združeniu 
AKADEMIK TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE, Watsonova 4/A, 040 01 Košice, IČO: 35512644, 
nakoľko pôsobí ako jeho pridružený člen. 

2. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje svojich členov do Informačného systému športu 
v súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe.  

3. Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje svojich členov Mestu Košice, Trieda SNP 
48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135, pre účely kontroly použitia dotácií poskytovateľa dotácie 
Mesto Košice, príjemcu dotácie JACHTKLUB Akademik Technická univerzita Košice, a to na 
nevyhnutnú dobu, najmenej však na dobu archivácie dokladov v súlade s predpismi 
o registratúre. Poskytovateľ a príjemca dotácií je oprávnený použiť poskytnuté údaje výlučne 
za účelom kontroly použitia dotácie. 

4. Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje svojich členov Slovenskému zväzu jachtingu, 
Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 30793211, nakoľko pôsobí ako jeho člen (meno, priezvisko, 
dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, adresa na 
doručovanie, kontaktné údaje a pod. pri registrácii svojich členov do Slovenského zväzu 
jachtingu), rovnako pre účely kontroly použitia dotácií poskytovateľa dotácie Slovenského 
zväzu orientačných športov, príjemcu dotácie JACHTKLUB Akademik Technická univerzita 
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Košice, a to na nevyhnutnú dobu, najmenej však na dobu archivácie dokladov v súlade 
s predpismi o registratúre. Poskytovateľ a príjemca dotácií je oprávnený použiť poskytnuté 
údaje výlučne za účelom kontroly použitia dotácie. 

5. Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje za účelom zdokladovania členských 
príspevkov aj Daňovým úradom.  

6. Osobné údaje môžu byť poskytnuté poskytovateľovi webovej domény, ktorý ich na základe 
žiadosti Prevádzkovateľa zverejní.  

7. Osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, registračné číslo, kategória každého člena budú 
zverejnené a verejne prístupné na webovej doméne Prevádzkovateľa.  

8. Fotografie členov klubu, ktorí poskytli svoj súhlas, môžu byť zverejnené na verejne 
dostupných miestach (facebook, webová doména Prevádzkovateľa a pod.) ale aj v médiách 
(televízia, noviny, časopisy a pod.)  

9. V rámci realizácie, organizácie či účasti na akciách, súťažiach či iných podujatiach môžu byť 
poskytnuté osobné údaje aj tretím osobám (hlavne na zostavenie štartovacej listiny, alebo   
na zabezpečenie ubytovania, dopravy, zabezpečenia stravy a pod.). O týchto prijímateľoch 
budete vždy vopred informovaný. 

10. Osobné údaje sa výnimočne prenášajú do štátov mimo územia Európskej únie pri 
prihlasovaní členov na organizované športové aktivity či súťaže. Prevádzkovateľ vždy dbá na 
to, aby poskytoval osobné údaje len takým subjektom, ktoré poskytujú dostatočné záruky na 
ochranu poskytovaných údajov.   

11. Osobné údaje budú poskytované aj orgánom verejnej moci za účelom plnenia si zákonných 
povinností (napr. evidencia osôb v Zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni a pod.)  

 

Nech už sme získali osobné údaje za akýmkoľvek účelom, môžete si voči nám uplatňovať 
nasledujúce práva:  

 

Odvolanie súhlasu  

Pokiaľ ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov a neprajete si, aby sme Vaše osobné údaje 
naďalej spracúvali, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.  

Odvolanie súhlasu však samo o sebe neznamená, že doteraz spracúvanie osobné údaje sú spracúvané 
nezákonne.  

Právo na prístup 

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že si môžete vyžiadať potvrdenie, či spracúvame Vaše 
osobné údaje.  

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, zašleme Vám potvrdenie s informáciami:  

a) za akým účelom ich spracúvame,  
b) o aké osobné údaje sa jedná, 
c) či sú osobné údaje poskytované iným osobám,  
d) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, 
e) či spracúvame osobné údaje automatizovane vrátane profilovania. 
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Na požiadanie Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Informácie sa poskytujú 
prioritne elektronickými prostriedkami, pokiaľ by ste mali záujem o iný spôsob, je potrebné ho 
v žiadosti uviesť.  

Právo na opravu osobných údajov 

Kedykoľvek máte právo požiadať o nápravu spracúvaných osobných údajov pokiaľ zistíte, že o Vás 
spracúvame nesprávne osobné údaje, či je potrebné tieto údaje doplniť.  

Právo na vymazanie/zabudnutie osobných údajov 

Máte právo požadovať výmaz osobných údajov. Vymazanie je však možné len za zákonom 
stanovených podmienok, a to:  

a) pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak 
spracúvali; 

b) pokiaľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ, 
na základe ktorého s osobnými údajmi ďalej narábame,  

c) pokiaľ úspešne uplatníte jednu z námietok spracúvania osobných údajov,  
d) pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne, 
e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy, 

ktorou je Slovenská republika viazaná,  
f) osobné údaje boli získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osôb 

mladších ako 16 rokov. 

Nie vo všetkých prípadoch však budeme nútení Vašej žiadosti vyhovieť. Za predpokladu, že je 
spracúvanie osobných údajov potrebné na: 

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, 
b) na splnenie povinností alebo úloh podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy,  
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,  
d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, 

pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by uplatnenie tohto cieľa znemožnili čo 
neprimerane sťažilo,  

e) na uplatnenie právneho nároku,  

budete musieť tieto zásahy strpieť.  

Pokiaľ vyhovieme Vášmu podnetu a údaje vymažeme, kontaktujeme aj tretie osoby, ktoré osobné 
údaje spracúvajú. Rovnako všetky zverejnené osobné údaje stiahneme. 

Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to: 

a) v čase, keď napadnete správnosť spracúvaných osobných údajov a my overujeme ich 
správnosť,  

b) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, no namiesto ich vymazania nás požiadate 
o obmedzenie ich použitia,  

c) pokiaľ naďalej nepotrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, no vy ich potrebujete na 
uplatnenie svojho nároku,  
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d) pokiaľ si uplatníte námietku spracúvania osobných údajov a my preverujeme jej 
opodstatnenosť.  

Obmedzenie spracúvania bude znamenať, že sa s Vašimi údajmi v danom čase nenakladá. Pracovať 
s týmito údajmi budeme oprávnení len za predpokladu, že nám k tomu dáte súhlas, či na účel 
uplatneného nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.  Obmedzenie spracúvania 
osobných údajov prebieha po dobu potrebnú na zváženie ďalšieho postupu.  

Akonáhle zvážime, že sme oprávnení s Vašimi osobnými údajmi ďalej nakladať, budeme Vás o tomto 
rozhodnutí informovať.  

Právo na prenosnosť údajov 

Prenosnosť údajov znamená, že údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, na 
Vašu žiadosť „prenesieme“ inej osobe.  

Podmienkou však je, aby sme tieto údaje spracúvali v automatizovanej podobe, t. j. elektronicky, aby 
bolo s nimi možné týmto spôsobom manipulovať.  

 

Právo namietať  

Kedykoľvek máte možnosť namietať spracúvanie Vašich osobných údajov v konkrétnych situáciách, 
pokiaľ  

a) vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo 
úlohy realizovanej vo verejnom záujme či výkone verejnej moci.  

Vašu námietku vždy posúdime s ohľadom na zásah do konkrétnych práv, ktoré namietate, 
pričom Vás o výsledku tohto posúdenia budeme informovať.  

b) spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Táto námietka je absolútna 
čo znamená, že osobné údaje nebudeme ďalej za týmto účelom spracúvať.  
 

c) sa spracúvanie vykonáva na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické 
účely okrem situácie, že je takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov 
verejného záujmu.      
 

Právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov 
 
Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu zákona, máte možnosť podať sťažnosť Úradu na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky.  
 
Vaše sťažnosti, námietky či žiadosti vybavujeme do 30 kalendárnych dní, pričom Vás vždy budeme 

o výsledku informovať. 

 

 

 

 


