OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
(informácia podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov*)
Táto informácia je určená pre dotknuté osoby, ktorými sú účastníci (zákonní zástupcovia účastníkov) podujatia „Tatra Cross Run
2016“, ktoré sa koná dňa 29.10.2016 („podujatie“) a ktorého organizátorom je občianske združenie Sport club R.M. a penzión
Medvedica („organizátor“).
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Občianske združenie Sport club R.M., Svätoplukova 29, 058 01 Poprad, IČO: 455 581 59, DIČ:2023032231
Penzión Medvedica s.r.o., Podhorská 6, 05939 Šuňava, IČO:46162411 Zapísaná v OR OS Prešov, odd.Sro,vložka 24438/P
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPROSTREDKOVATEĽA:
Ing. František Toman, Žiarska 1, 031 04 Liptovský Mikuláš, telefón: 0908 927 883, e-mail: toman@casomierapt.sk,
web: www.casomierapt.sk (pre účely časomiery a počítačového spracovania výsledkovej listiny podujatia)
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Registrácia a evidencia účasti na podujatí, vyhodnotenie a evidencia dosiahnutého výkonu, spracovanie a zverejnenie výsledkovej
listiny podujatia na strke www.prtekaj.sk,www.sportclubrm.sk,www.casomierapt.sk a facebookových profiloch organizátora. Osobné
údaje v rozsahu podobizeň, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy môžu byť spracúvané aj na účely ich použitia na
informovanie verejnosti
o konaní, priebehu a výsledkoch podujatia, prezentácie podujatia v súvislosti organizovaním rovnakého
alebo podobného podujatia v budúcnosti, ako aj na účely prezentácie samotného organizátora a jeho aktivít.
ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, organizácia, meno kontaktnej osoby
v prípade mimoriadnej udalosti a jej telefónne číslo, štartovné číslo, dosiahnutý výkon, umiestnenie, podpis, podobizeň, obrazové
snímky a obrazové a zvukové záznamy.
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU:
Poučenie o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej
osoby (zákonného zástupcu dotknutej osoby). Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to zaslaním
na rmsportclub@gmail.com, roman.mihocka@gmail.com, matushamor@gmail.com
Čas platnosti súhlasu
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely registrácie a evidencie účasti na podujatí, vyhodnotenie a evidencie dosiahnutého
výkonu, spracovania a zverejnenia výsledkovej listiny podujatia na stránke www.pretekaj.sk,www.sportclub.sk,www.casomierapt.sk a
facebookových profiloch organizátora sa poskytuje na dobu určitú, a to 1 rok. Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely ich
použitia na informovanie verejnosti o konaní, priebehu a výsledkoch podujatia, prezentácie podujatia v súvislosti organizovaním
rovnakého alebo podobného podujatia v budúcnosti, ako aj na účely prezentácie samotného organizátora a jeho aktivít sa poskyt uje
na dobu určitú, a to 3 roky.
Zoznam tretích strán, ktorým budú osobné údaje poskytnuté, okruh príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám ani nesprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb
príjemcom okrem prípadov, keď povinnosť poskytnúť osobné údaje ukladá prevádzkovateľovi všeobecne záväzný právny predpis
alebo ak je poskytnutie osobných údajov dohodnuté medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
Zverejnenie osobných údajov na stránkach
www.pretekaj .sk, www.sportclub.sk,www.casomierapt.sk a facebookových profiloch organizátora
Prenos osobných údajov
Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín.
Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
 potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní os. údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a)
až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov
 vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce
osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov k iným
účelom a žiadať ich likvidáciu.
*

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

