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OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH 

ÚDAJOV SPROSTREDKOVATEĽOM 

 

 

Účel spracúvania osobných údajov  

• Vzhľadom k skutočnosti, že: 

o Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, so sídlom Tatranská Lomnica 

č. 96, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 17084423 (ďalej len „SAPUL“) sa s účinnosťou ku dňu 

14.01.2021 so svojimi členmi stala členom Slovenskej lyžiarskej asociácie, so sídlom 

Karpatská 15, 058 01 Poprad, IČO: 421 33 700 (ďalej len „SLA“); 

o k uvedenému dátumu sa na základe uzavretej Zmluvy o spolupráci medzi SAPUL a SLA 

sa stáva SLA podľa čl. 28 Nariadenia sprostredkovateľom osobných údajov členov 

SAPUL, ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov svojich členov. 

 

• Osobné údaje dotknutých osôb – členov SLA a SAPUL – budú spracúvané z dôvodu: 

o v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov, za účelom vedenia pedagogickej dokumentácie na základe 

predmetného zákona; 

o za účelom  vystavenia osvedčenia o  vzdelávacej aktivite, vystavenia členského 

preukazu inštruktora lyžovania alebo snowboardingu; 

o za účelom vystavenia členského preukazu člena SLA; 

o e–mailové zasielanie ponúk organizovaných kurzov SAPUL pre zvýšenie kvalifikácie, 

doškolenie a preškolenie členov; 

o zabezpečenia práv a povinností členov  podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v 

platnom znení; 
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o zabezpečenia práv a povinností podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v 

platnom znení; 

o zabezpečenia plnenia zmluvných podmienok podľa horeuvedenej zmluvy; 

o reklamnej, propagačnej, marketingovej činnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa. 

Zákonnosť spracúvania 

Osobné údaje dotknutých osôb – členov SLA a SAPUL – sú spracúvané v súlade s §19 a §20 Zákona 

č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„Zákon“) a v súlade najmä s čl. 5, 6, 12, 13, 14, 15 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov (ďalej len „Nariadenie“) 

Kategórie spracúvaných osobných údajov 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ako aj sprostredkovateľom môže dochádzať k 

spracovaniu najmä nasledujúcich kategórií osobných údajov dotknutých osôb podľa osobitných 

právnych predpisov: 

• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, vek, miesto narodenia, pohlavie; 

• rodinný stav, vzdelanie, osobné údaje rodinných príslušníkov, identifikačné číslo 

organizácie, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, jedinečný identifikátor osoby (ID 

športovca), štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, obchodné 

meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu–podnikateľa, adresa na doručovanie;  

• adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, zdravotné informácie (overenie zdravotnej 

spôsobilosti), podpis, fotografia, audio/video záznam, číslo bankového účtu; 

• číslo občianskeho preukazu, číslo cestovného pasu, druh športu; 

• druh vykonávanej odbornej činnosti v šport, právny titul, na základe ktorého fyzická osoba 

vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o 
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období trvania zmluvy, športové výsledky na významných súťažiach, čestné štátne tituly a 

ocenenia, príslušnosť k športovým organizáciám, dátumy účastí na súťažiach; 

• dátum úhrady ročného/členského príspevku, označenie zdrojovej evidencie; 

• druh odbornej činnosti v športe, číslo dokladu o odbornej spôsobilosti; 

• dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená; 

• označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti, údaj o overení bezúhonnosti, 

údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej funkcie, ak 

ide o športového odborníka, dátum vzniku oprávnenia na podnikanie, dátum ukončenia 

podnikania, obdobie pozastavenia podnikania. 

 
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Všetky jednotlivé dotknuté osoby majú v súlade  

s príslušnou legislatívou právo: 

• požadovať od prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu 

osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného 

individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, 

ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu; 

• v prípade ak sprostredkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, 

dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na 

súhlase pred jeho odvolaním; 

• konkrétne práva môže dotknutá osoba uplatniť doručením písomnej žiadosti na adresu 

sídla sprostredkovateľa alebo doručením žiadosti v elektronickej verzii emailom na adresu: 

gdpr@slovakski.org. 

mailto:gdpr@slovakski.org
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Dávame do pozornosti, že odvolanie súhlasu alebo nevyslovenie súhlasu so spracovaním osobných 

údajov môže ovplyvniť dosiahnutie účelu, pre ktorý bol alebo mal byť tento súhlas udelený, pokiaľ 

tento účel nie je možné dosiahnuť inak. 

 
Všetky osobné údaje musia byť dotknutou osobou uvedené pravdivo. V prípade zmeny niektorého 

z osobných údajov je dotknutá osoba povinná bezodkladne o takejto skutočnosti informovať 

prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, a to odoslaním informácie na adresu sídla 

sprostredkovateľa alebo doručením informácie v elektronickej verzii emailom na adresu: 

gdpr@slovakski.org. 

 
V prípade akýchkoľvek dotazov k spracúvaniu osobných údajov kontaktujte sprostredkovateľa 

emailom na adrese: gdpr@slovakski.org alebo sekretariat@sapul.sk. 

 


