
Titul, meno, priezvisko: .................................................................................................... . 
 
Číslo občianskeho preukazu/pasu: ........................................................................................  
 
Email:............................................................................................................................... 
 
Telefónne číslo:................................................................................................................ 

 
 

ČI. I 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
udeľuje písomný súhlas prevádzkovateľovi MŠK Žilina a.s., Športová 9, 010 01 Žilina, IČO: 36419320, na spracovanie 
osobných údajov taxatívne vymedzených v čI. II (ďalej len súhlas v zmysle čI. II), v platobnom  systéme, ktorého 
prevádzkovateľom je: Paysy s. r. o., IČO: 50 835 271, so sídlom: Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany. Dotknutá osoba zároveň 
poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov v potrebnom rozsahu. Pri spracúvaní osobných údajov vystupuje MŠK 
Žilina, a.s. ako prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR a Paysy s. r. o. vystupuje ako sprostredkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 
8 GDPR. MŠK Žilina a.s. poveruje Paysy s.r.o. spracúvaním osobných údajov v mene MŠK Žilina, a.s.. 

 
ČI. II 

ZOZNAM POSKYTNUTÝCH OSOBNÝCH  ÚDAJOV 
Rozsah spracovávania osobných údajov: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, číslo občianskeho preukazu, rodné 
číslo, dátum a miesto narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, trvalý pobyt, osobitné záznamy. 
 
Vymedzený zoznam osobných údajov prevádzkovateľ spracúva osobami osobitne na to poverenými, a sú bezpečne 
uchovávané s obmedzeným prístupom tretích osôb. Dotknutá osoba prehlasuje, že ňou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé 
a aktuálne a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov túto zmenu oznámi bez zbytočného odkladu 
prevádzkovateľovi. 
 

ČI. III 
ÚČEL POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Dotknutá osoba udeľuje súhlas v zmysle čI. II v súvislosti s využívaním programu Paysy. 
 
Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby použije len k vyššie uvedenému účelu. 

 
Čl. IV 

DOBA PLATNOSTI SÚHLASU NA SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Dotknutá osoba udeľuje písomný súhlas v zmysle čl. II po dobu neurčitú.  Prevádzkovateľ sa zaväzuje zlikvidovať predmetné 
osobné údaje po skončení účelu ich spracúvania. 

 
ČI.V 

POUČENIE 
Ochrana osobných údajov dotknutej osoby sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas udelený na spracúvanie osobných údajov možno kedykoľvek 
odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla MŠK Žilina, a.s.  Poskytnutie osobných údajov je 
dobrovoľné. Dotknutá osoba má v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov právo najmä na informácie, odpis a opravu svojich osobných údajov vedených v informačnom 
systéme prevádzkovateľa. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky, 
alebo v prípade zrušenia alebo zániku platobného systému Paysy prevádzkovateľ údaje spracovávané v informačnom 
systéme zlikviduje. 
 
 
 
V Žiline, dňa   ......................... 
 

_______________________________ 
(vlastnoručný podpis dotknutej osoby) 

 


