
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 
V súlade s článkom 13                                            ) 
2016/679  ďalej len „G   “) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov  ďalej len „Zákon“) 
 

 
Vážený pretekár, 
chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach 
spracúvania Vašich osobných údajov, ku ktorým dochádza v súvislosti s registráciou  
a účasťou na našich pretekoch. 
Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu 
organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade 
s GDPR. 
 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 
 ázov:  ŠZ  on-stop beh 
 ídlo:   Zelená 52, 974 04 Banská Bystrica 
 Č :   42 013 267 
E-mail:  info@nonstopbehnt.sk 
Zodpovedná osoba:   ie je ustanovená 
 
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 egistrácie na preteky, poistenie pretekárov, vyhodnotenie a spracovanie výsledkov 
a s tým súvisiace organizačné zabezpečenie.  
 
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Článok 6 ods.1 písm. b) G     § 13 ods.1 písm. b) Zákona) - spracúvanie osobných 
údajov je nevyhnutné na registráciu pretekára a realizáciu pretekov v súlade s pravidlami 
súťaže, ktorej zmluvnou stranou je pretekár - dotknutá  osoba. 
 
KATEGÓRIE PRÍJEMCOV  
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:  

- Verejnosť, ktorá má možnosť oboznámiť sa s výsledkami pretekov a štartovnou 
listinou pretekov 

-  poločnosť zabezpečujúca online registráciu pretekov a spracovanie výsledkov 
- Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania / zálohovania údajov na webovej 

stránke 
-  oskytovateľ    servisu/údržby 
-  oisťovňa 

 
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 očas trvania daných pretekov a ešte 5 rokov po skončení pretekov. 
 
POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY  

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19 - 27 zákona o ochrane osobných údajov) 
máte ako dotknutá osoba:  

- právo požadovať právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom 
týkajúcich sa Vašej osoby a  potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré 
sa Vás týkajú  čl.15 G   ) 

- právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov  čl.16 
GDPR) 



- právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo 
je splnená niektorá z podmienok čl.17 G    

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 
GDPR 

- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 G    
- právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 G    
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu 
- právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona 

 voje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú 
adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu.  

 
POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE  

 oskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavka, ktorá je nevyhnutne potrebná na 
registráciu pretekára a samotnú realizáciu pretekov.  
 ásledkom neposkytnutia Vašich osobných údajov bude, že nebude možné Vás 
registrovať a nebudete sa môcť zúčastniť pretekov. 
Iné následky nie sú. 

 
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA 

 revádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel  nepožíva automatizované 
individuálne rozhodovanie, ani profilovanie. 
 

 

 


