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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ 
OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
Informácia pre účastníkov športových aktivít a návštevníkov webových stránok občianskeho 
združenia TITAN GYM občianske združenie, o spracúvaní ich osobných údajov podávaná  
v rámci plnenia povinností podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (ďalej len „Nariadenie“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
(ďalej len „Zákon“), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1. Organizátor športových aktivít TITAN GYM občianske združenie, so sídlom Petržalská 

216/21, 851 10 Bratislava - Čuňovo, IČO: 42 216 389 zapísaný v registri občianskych 
združení vedenom Ministerstvom vnútra SR pod registračným číslom VVS/1-900-90-
37395 v právnom postavení prevádzkovateľa podľa Nariadenia a Zákona (ďalej len ako 
"Prevádzkovateľ"), informuje účastníkov športových aktivít a návštevníkov webových 
stránok TITANGYM.SK, že v súvislosti s ich účasťou na športových aktivitách 
organizovaných Prevádzkovateľom a v súvislosti s ich návštevou webovej stránky 
Prevádzkovateľa (ďalej len ako „Dotknutá osoba“) sú spracovávané ich osobné údaje. 

2. Prevádzkovateľ je športovou organizáciou podľa príslušných ustanovení zákona  
č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako 
„Zákon o športe“). 

3. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa 
spracúvania osobných údajov na člena Prevádzkovateľa Mgr. Marek Biskup, a to 
písomne: 

• listinou doručovanou zodpovednej osobe na adresu Prevádzkovateľa 
• elektronicky na adrese: info@titangym.sk s označeným predmetom "ochrana osobných 

údajov". 
4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v jednotlivých kategóriách Dotknutých osôb 

a v jednotlivých kategóriách účelov spracovávania osobných údajov a to v kategórii A./ 
Dotknutých osôb, ktoré sa prihlasujú prvý raz na športovú aktivitu u Prevádzkovateľa  
a B./ ostatných Dotknutých osôb, ktoré sú pravidelnými účastníkmi športových aktivít 
Prevádzkovateľa a/alebo ktoré sú registrovanými športovcami podľa Zákona o športe 
a/alebo ktoré sa zúčastňujú na chode Prevádzkovateľa ako športovej organizácie. 

5. Osobné údaje Dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracováva v jednotlivých kategóriách  
v rozsahu a na účely, nasledovne: 

 
A./ Spracovanie osobných údajov pri registrácii na prvú športovú aktivitu: 
Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracováva za účelom vybavovania jej 
prvého prihlásenia a zaradenia na športovú aktivitu Prevádzkovateľa, sú: meno a priezvisko, 
emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.  
Osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu ako sú uvedené vyššie, budú zároveň 
spracovávané pre účely vedenia vnútornej evidencie Prevádzkovateľa o záujemcoch o šport, 
o osobách oprávnených na vstup do priestorov Prevádzkovateľa, pre marketingové účely 
Prevádzkovateľa a pre účely informovania Dotknutej osoby o budúcich podujatiach 
organizovaných Prevádzkovateľom. 
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Dotknutej osoby, je súhlas Dotknutej 
osoby podľa ustanovenia §13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ustanovením čl. 6 ods. 1 
písm. a) Nariadenia, ktorý je daný pre účel zabezpečenia plnenia verejného záujmu v športe 
zo stany Prevádzkovateľa ako športovej organizácie. 
Súhlas Dotknutej osoby môže byť kedykoľvek odvolaný spôsobom podľa bodu 3 tejto 
informácie. 
B./ Spracovanie osobných ostatných Dotknutých osôb: 
Osobné údaje ostatných Dotknutých osôb, ktoré Prevádzkovateľ spracováva za účelom jej  
 
 



 
 
pravidelnej účasti na športových aktivitách Prevádzkovateľa a/alebo ktoré sú registrovanými 
športovcami a/alebo, ktoré sa podieľajú na chode Prevádzkovateľa ako športovej 
organizácie, sú: meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, emailová adresa, telefónne 
číslo Dotknutej osoby a pre účely registrácie podľa príslušných ustanovení Zákona o športe 
aj rodné číslo, štátna príslušnosť a krajina pôvodu. 
Osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu meno a priezvisko, emailová adresa a telefónne 
číslo budú zároveň spracovávané pre účely vedenia vnútornej evidencie Prevádzkovateľa o 
záujemcoch o šport, o osobách podieľajúcich sa činnosti Prevádzkovateľa ako športovej 
organizácie a o osobách oprávnených na vstup do priestorov Prevádzkovateľa, pre 
marketingové účely Prevádzkovateľa a pre účely informovania Dotknutej osoby o budúcich 
podujatiach organizovaných Prevádzkovateľom. 
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Dotknutej osoby, je súhlas Dotknutej 
osoby podľa ustanovenia §13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ustanovením čl. 6 ods. 1 
písm. a) Nariadenia, ktorý je daný pre účely plnenia verejného záujmu v športe a pre účely 
zabezpečenia športu pre všetkých zo stany Prevádzkovateľa ako športovej organizácie.  
V prípade registrovaných športovcov môže byť právnym základom pre spracovanie 
osobných údajov Dotknutej osoby plnenie vzájomných práv a povinností Prevádzkovateľa  
v právnom postavení športovej organizácie a Dotknutej osoby v právnom postavení 
registrovaného športovca podľa príslušných ustanovení Zákona o športe, vzhľadom na čo sa 
osobitný súhlas pre spracovanie osobných údajov v tomto prípade nevyžaduje. V prípade 
registrovaného športovca a pravidelných účastníkov na športových aktivitách 
Prevádzkovateľa, môžu byť osobné údaje ďalej poskytované pre účely plnenia povinností 
Poskytovateľa a Dotknutej osoby podľa Zákona o športe ďalším športovým organizáciám, 
športovým zväzom a dotknutým orgánom verejnej moci a verejnej správy v oblasti športu 
vždy v rozsahu a pre účely ako tieto vyplývajú zo Zákona o športe. 
Súhlas Dotknutej osoby môže byť kedykoľvek odvolaný spôsobom podľa bodu 3 tejto 
informácie. 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa pre účely ochrany osobných údajov podľa Zákona 
a Nariadenia považujú za ostatné Dotknuté osoby tiež osoby, ktoré sa nepravidelne 
zúčastňujú na športových aktivitách organizovaných Prevádzkovateľom, alebo na činnosti 
Prevádzkovateľa ako športovej organizácie, alebo sú len návštevníkom jeho priestorov ako 
sprevádzajúca osoba neplnoletých športovcov, alebo sú len návštevníkom jeho webových 
stránok. 
6. Súčasťou spracovania osobných údajov je aj monitorovanie Dotknutých osôb  

v priestoroch Prevádzkovateľa bezpečnostným kamerovým systémom za účelom 
zabezpečenia ochrany zdravia Dotknutých osôb a majetku Dotknutých osôb  
a Prevádzkovateľa. Ochrana zdravia a majetku je zákonnou povinnosťou podľa 
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Trestného zákona, vzhľadom na čo sa 
na spracovanie osobných údajov podľa tohto bodu nevyžaduje osobitný súhlas Dotknutej 
osoby. 
Záznamy z monitorovania môžu byť poskytované subjektom zabezpečujúcim prevádzku 
a správu informačných a monitorovacích zariadení a orgánom verejnej moci. Doba 
uchovávania záznamov sa spravuje podľa pravidiel prijatých Prevádzkovateľom pre účely 
prevádzky monitorovacieho zariadenia a príslušnými zákonmi. 
 
 



 
 

7. Súčasťou spracovania osobných údajov podľa tejto informácie môže byť aj kopírovanie, 
skenovanie alebo iné zaznamenávanie úradných dokladov a spracovávanie fotografie 
Dotknutej osoby pre potreby plnenia účelu, na ktorý sú Osobné údaje Prevádzkovateľom 
spracovávané podľa tejto informácie. 

8. V neposlednom rade môže byť súčasťou spracovávania osobných údajov podľa tejto 
informácie aj vyhotovenie krátkeho obrazového, zvukového a obrazovo-zvukového 
záznamu o priebehu účasti  Dotknutej osoby na športovej aktivite organizovanej 
Prevádzkovateľom a jeho zverejnenie na webovej stránke Prevádzkovateľa a na 
sociálnych sieťach a v internetových databázach krátkych videí cestou účtov 
Prevádzkovateľa.  
Zvukový, obrazový a obrazovo-zvukový záznam o priebehu účasti Dotknutej osoby na 
športovej aktivite organizovanej Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ spracováva za 
účelom vlastných marketingových aktivít a pre účel propagácie športu. 
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Dotknutej osoby, je súhlas 
Dotknutej osoby podľa ustanovenia §13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ustanovením 
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. 
Súhlas Dotknutej osoby môže byť kedykoľvek odvolaný spôsobom podľa bodu 3 tejto 
informácie. 

9. Ak nie je v tejto informácii uvedené inak, je všeobecná doba spracúvania osobných 
údajov na jednotlivé účely určená na dobu desiatich (10) rokov. 

10. Zároveň môžu byť osobné údaje poskytované aj ďalším príjemcom pre účely plnenia 
ďalších zákonných a zmluvných povinností Prevádzkovateľa, za ktorých (príjemcov) sa 
považujú subjekty zabezpečujúce štatistiku, strážne služby, subjekty zabezpečujúce 
poštové služby, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných 
technológií, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovateľ stravovacích 
a ubytovacích služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, 
dodávatelia Prevádzkovateľa, orgány verejnej moci, súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, advokáti, exekútori. 

11. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti Dotknutej 
osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, a ak 
áno v akom rozsahu. Pokiaľ Prevádzkovateľ takéto údaje spracúva, vyhotoví na základe 
žiadosti Dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov. 

12. Dotknutá osoba má tiež právo na opravu osobných údajov pokiaľ o nej Prevádzkovateľ 
eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má Dotknutá osoba právo na doplnenie 
neúplných osobných údajov. 

13. Dotknutá osoba má právo na vymazanie svojich osobných údajov za predpokladu, že:  
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak 

spracúvali; 
- odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, 
- namieta voči spracúvaniu osobných údajov, 
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne, 
- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona, osobitného 

predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 
14. Dotknutá osoba nemá právo na výmaz svojich osobných údajov ak je ich spracúvanie 

potrebné:  



 
 
- na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej 

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej 
vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, 

- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, 
- na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického 

výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz 
znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, 
alebo 

- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
15. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov Dotknutej osoby na základe jej žiadosti, 

a to bez zbytočného odkladu po tom čo vyhodnotí, že žiadosť je dôvodná.  
16. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, pokiaľ: 

- napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho 
Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

- spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných 
údajov obmedzenie ich použitia; 

- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale ich potrebuje 
Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

- namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku 
Prevádzkovateľa a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane 
Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými záujmami Dotknutej osoby. 

17. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov z dôvodov na 
vlastnej strane. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov aj na 
základe:  
- právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone 

verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, 
- spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu, 
- spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. 

18. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie 
spracúvať osobné údaje pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na 
spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej 
osoby. 

19. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti 
ochrany osobných údajov. 

20. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. 
21. Dotknutá osoba je povinná poskytovať Prevádzkovateľovi presné, úplné a aktuálne 

osobné údaje. V prípade zmeny je Dotknutá osoba povinná túto bez zbytočného odkladu 
oznámiť Prevádzkovateľovi. 

22. Prevádzkovateľ uvádza, že pri spracovávaní osobných údajov podľa tejto informácie, 
nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu Dotknutých 
osôb. 
Osobné údaje podľa tejto informácie nebudú zo strany Poskytovateľa prenášané do tretej 
krajiny a ani oznamované iným osobám, než ktoré sú uvedené v tejto informácii. 
 
 



 
 

23. Pri spracovávaní osobných údajov podľa tejto informácie postupuje Prevádzkovateľ 
v súlade s Nariadením a Zákonom, pričom rovnakým spôsobom postupuje 
Prevádzkovateľ a Dotknutá osoba aj v prípade otázky, ktorá nie je priamo riešená v tejto 
informácii. 

 
 
 
V Bratislave, 1. septembra 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
        TITAN GYM, občianske združenie 
        Mgr. Marek Biskup, generálny sekretár 
	  


