INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti s prijatím NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ ), upravuje sa
informačná povinnosť spracovateľov osobných údajov fyzických osôb.
V zmysle §19 ods. 1 a 2 zákona, ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nižšie uvedené informácie.
Vaše osobné údaje sme od Vás získali skôr ako vošiel do platnosti zákon, preto si Vám dovoľujeme
poskytnúť nasledovné informácie:
Prevádzkovateľ:

Slovenský tenisový zväz
Sídlo: Príkopova 3255/6 83103 Bratislava
tel.: www.stz.sk/kontakty
e-mail: stz@stz.sk

Zodpovedná osoba:

Nie je vymenovaná

Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ, ako národný športový zväz, prevádzkuje systém „e-tenis“ a
„zasportujsiopen“, s osobnými údajmi o svojich členoch - fyzických osobách za účelom:
- evidencie,
- zabezpečenia účasti, spracovania a overenia pravosti dosiahnutých výsledkov na športových
podujatiach
- zabezpečenia ďalších služieb (ubytovanie, doprava, poistenie a podobne)
- zasielania informácií svojim členom.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Zákon č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f)
Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov udelený v súlade s §14 Zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príjemcovia získaných osobných údajov:
i-B2B.eu s.r.o.
Nádražni 740, 75301 Hranice, Česká republika – spoločnosť poskytujúca prenájom serveru na
ktorom je prevádzkovaný systém „e-tenis“ a „zasportujsiopen“
Prenos do tretích krajín: Neuskutočňuje sa.
V prípade, vycestovania do tretej krajiny, je toto riešené osobitnou Zmluvou.

Doba uchovávania osobných údajov:
Počas existencie právnej subjektivity prevádzkovateľa.
Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov:
Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje od dotknutých osôb, aby mohol poskytovať svoje
služby uvedené ako „Účel spracúvania osobných údajov“ vyššie, v zmysle platných Stanov a
športovo-technických predpisov STZ. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných
údajov nebude toto možné.
Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom:
i-B2B.eu s.r.o.
Nádražni 740, 75301 Hranice, Česká republika – spoločnosť poskytujúca prenájom serveru na
ktorom je prevádzkovaný systém „e-tenis“ a „zasportujsiopen“

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú tieto práva:







Požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
Právo na opravu osobných údajov.
Právo na prenosnosť osobných údajov
Kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený
Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie alebo dotknutá osoba
odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:
 Právo na vymazanie osobných údajov,
 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

