
Písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov GDPR 
 

V súlade s článkom 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (eú) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade             
s  §13 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ Zákon“)  
 
Ja dolupodpísaný/á  
 
Meno a priezvisko .................................................... 
 
Pohlavie: .................................................... 
 
Dátum narodenia: .................................................... 
 
Bydlisko: .................................................... 
 
e-mail: .................................................... 
 
týmto dávam svoj súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov pre klub  
 
Názov klubu: Dracula Gym  

právna forma – občianske združenie 
IČO: 42 310 920 
Rudohorská 6734/31, 974 11 Banská Bystrica 

 
(ďalej len správca alebo klub) v nasledujúcom rozsahu a za nasledovným účelom; 
 

− zverejňovanie mena, priezviska, člena na webovej stránke klubu, facebookovej stránke, Instagrame           
a iných sociálnych sieťach. 
 

− použitie osobných údajov člena (meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, príslušnosť ku klubu            
a pod.) nevyhnutných pre riadne vedenie evidencie členskej základne, vedenia informačného           
systému športu, usporiadania športových podujatí, registrácie členov na medzinárodných         
podujatiach ako aj plnenia zákonných povinností športovým klubom Dracula Gym, občianske           
združenie, IČO: 42 310 920, Rudohorská 6734/31, 974 11 Banská Bystrica 
 

− použitie osobných údajov člena (meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, príslušnosť ku klubu            
a pod.) nevyhnutných pre riadne vedenie evidencie členskej základne, vedenia informačného           
systému športu, usporiadania športových podujatí, registrácie členov na medzinárodných         
podujatiach ako aj plnenia zákonných povinností Slovenskou Muaythai asociáciou, občianske          
združenie, Rudohorská 6734/31, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 34 057 587, zápis v evidencii           
občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo:        
VVS/1-900/90-11468 ako národného športového zväzu pre Muay Thai na Slovensku. 
 

− použitie osobných údajov člena (meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, príslušnosť ku           
klubu, váha a pod.) nevyhnutných pre riadne prihlásenie člena do súťaží, zápasov a iných           
športových akcií.  

 
− uvedenie a sprístupnenie osobných údajov člena (meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia,           

príslušnosť ku klubu) na účely poistenia, ubytovania, cestovných zliav na súťažiach, či iných             
akciách. 
 

− zverejnenie výsledkov, ako aj s uvedením osobných údajov člena (meno, priezvisko, pohlavie,            
dátum narodenia, príslušnosť ku klubu, vek, váhová kategória a pod.) v masovokomunikačných           
médiách, napr. časopise, na webovom sídle, facebookovej stránke, Instagrame a iných sociálnych           
sieťach. 



− zverejnenie osobných údajov člena (meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, príslušnosť ku           
klubu, váhová kategória a pod.), pri zverejňovaní dosiahnutých športových výsledkov 
 

− zverejnenie fotografií, zvukových, obrazových a zvukovoobrazových nahrávok z podujatí,        
športových sústredení, športových zápasov, tréningov a súťaží v televízii, rádiu, časopisoch,          
novinách, fotoalbume, na webovej stránke, facebookovej stránke, Instagrame a iných sociálnych          
sieťach za účelom marketingu a prezentácie klubu ako aj Slovenskej Muaythai asociácie na            
verejnosti 
 

Prehlasujem, že som bol informovaný/á, že v prípade odmietnutia poskytnutia vyššie uvedených osobných            
údajov nemôžem byť členom vyššie uvedeného klubu.  
 
Prehlasujem, že som bol informovaný/á o skutočnosti, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté             
nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov: 

− poskytovatelia odborných školení, externí administrátori informačných systémov; 
− orgány štátnej správy a samosprávy; 
− medzinárodnej organizácii IFMA - International Federation of Muaythai Associations, Soi Sawatdi,           

Sukhumvit Rd., Wattana, Bangkok 10110, Thajsko; 
− poskytovateľ právnych služieb; 
− poskytovateľ služieb oprávnenej osoby podľa osobitného predpisu1; 
− poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb. 

 
Prehlasujem, že som bol informovaný/á o skutočnosti, že klub je oprávnený uchovávať osobné údaje po              
nasledovnú dobu: 

− po dobu trvania členstva v klube a po tom ako prestanem vykonávať športovú činnosť v klube; 
− po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z členstva; 
− po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo             

súvisiacich s členstvom v klube; 
− po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu              

trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení; 
− po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu; 

 
Prehlasujem, že som bol informovaný/á o mojich právach ako dotknutej osoby:  

− právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby; 
− právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby; 
− právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby; 
− právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby; 
− právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby; Vaše osobné údaje v takomto             

prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené            
dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali; 

− právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby; 
− právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

 
Z akých zdrojov osobné údaje klub získava?  
Z registračnej dokumentácie alebo pri ohlásení akejkoľvek zmeny. 
 
Prehlasujem, že som si tento text písomného súhlasu pozorne prečítal/a, rozumiem obsahu a súhlasím s 
ním. To potvrdzujem mojím vlastnoručným podpisom. 
 
 V  ......................................................... Dátum .20 
 
Meno, priezvisko a podpis: .................................................... 
 
V prípade neplnoletej osoby sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu:  
 

1 zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora 



meno, priezvisko a podpis zákonného zástupcu: .................................................... 
 
vzťah zákonného zástupcu k neplnoletému záujemcovi o členstvo: .................................................... 
 


