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SÚHLAS SO SPRACOVANÍM 
OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
 
Podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) v spojení s čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu  
a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  
a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/SE (ďalej len ako 
„Nariadenie“/ a podľa ustanovenia §13 ods. 1 písm. a) v spojení s ustanovením §14 zákona 
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov /ďalej len ako 
„Zákon“), ako Dotknutá osoba vyjadrujem športovej organizácii 
 

TITAN GYM, občianske združenie 
so sídlom Petržalská 216/21, 851 10 Bratislava - Čunovo 
IČO: 42 216 389 
zapísaný v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR 
pod registračným číslom VVS/1-900-90-37395 

 
VÝSLOVNÝ A SLOBODNÝ SÚHLAS 

 
- so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu fotografie, obrazového, 

zvukového a obrazovo-zvukového záznamu o priebehu mojej účasti na športovej 
aktivite organizovanej športovou organizáciou a ich zverejnenia na webovej stránke  
a na sociálnych sieťach a v internetových databázach krátkych videí cestou účtov 
športovej organizácie za účelom jej marketingových aktivít, pričom súhlasím, aby bola 
fotografia a tieto záznamy použité aj verejne; 

- so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, emailová 
 



 
 
 
adresa a telefónne číslo za účelom mojej prvej registrácie a prihlásenia na športovú 
aktivitu; 

- so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, dátum 
narodenia, bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo pre účely mojej pravidelnej 
účasti na športových aktivitách a prevádzke športovej organizácie a prípadne aj  
v rozsahu rodné číslo, štátna príslušnosť a krajina pôvodu pre účely mojej registrácie 
podľa príslušných ustanovení Zákona o športe; 

- so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, emailová 
adresa a telefónne číslo pre účely vedenia vnútornej evidencie o záujemcoch o šport, 
o osobách podieľajúcich sa činnosti športovej organizácie a o osobách oprávnených 
na vstup do jej priestorov, pre marketingové účely a pre účely môjho informovania  
o budúcich podujatiach organizovaných športovou organizáciou. 

 
Zároveň výslovne a slobodne potvrdzujem, že som bol v celom rozsahu riadne poučený zo 
strany športovej organizácie o podmienkach spracovania mojich osobných údajov podľa 
tohto súhlasu, so svojím právami a s povinnosťami športovej organizácie ako 
prevádzkovateľa v súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov tak, ako tieto vyplývajú 
z príslušných ustanovení Nariadenia, Zákona a z Informácie pre účastníkov športových 
aktivít a návštevníkov webových stránok športovej organizácie TITAN GYM, občianske 
združenie o spracúvaní ich osobných údajov /ďalej len ako "Informácia"/, s ktorou som bol 
riadne oboznámený. 
 
Zvlášť som bol zo strany športovej organizácie poučený o tom, že som oprávnený tento svoj 
súhlas kedykoľvek odvolať spôsobom podľa Informácie. 
 
Vo vzťahu k tomuto súhlasu beriem na vedomie, že všetky ďalšie informácie týkajúce sa 
spracúvania mojich osobných údajov podľa tohto súhlasu, ako je právo požadovať prístup  
k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov 
alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú uvedené v Informácii,  
s ktorou som bol riadne oboznámený.  


