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Informovaný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov  

(v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 78 ods. 6   

Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) 

 
Dolupodpísaný/á ........................................................................... týmto vyhlasujem, že som 
bol informovaný/á v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o 
spracovávaní osobných údajov uvedených na účely registrácie do Atletického oddielu TJ 
Slávia STU Bratislava, na účely zabezpečenia a dodržiavania podmienok pre registráciu 
v Slovenskom atletickom zväze, účasti na športových súťažiach a iných športových 
aktivitách prevádzkovateľa (viď. dokument „Politika informovanosti dotknutej osoby“ 
dostupný na www.atletikanagarde.sk). 
 

☐ Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v rozsahu ako boli poskytnuté na prihláške. 
Pozn. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú 
adresu prevádzkovateľa alebo poslaním písomnej žiadosti na adresu sídla 
prevádzkovateľa. 

 

☐ Súhlasím so zhotovovaním a zverejňovaním obrazových, zvukových a zvukovo-
obrazových záznamov z tréningov/pretekov/akcií/podujatí a to na webovej stránke 
prevádzkovateľa, fun page prevádzkovateľa na sociálnej sieti alebo na akýchkoľvek 
iných miestach a dokumentoch na účely propagácie prevádzkovateľa. Fotografie a 
videá môžu byť zhotovované prevádzkovateľom alebo jeho zmluvným partnerom. 

 
Zároveň beriem na vedomie, že som bol poučený o právach dotknutej osoby, ktoré sú 
upravené v nariadení GDPR, zákonoch a v dokumente „Politike informovanosti dotknutej 
osoby“ dostupnom na www.atletikanagarde.sk. 
 
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle §28 Zákona, a že mi 
boli poskytnuté informácie v súlade s §15 Zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté 
osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov 
zodpovedám v zmysle §68 ods. 7 písm. b) Zákona. Zároveň sa zaväzujem každú zmenu 
poskytnutých osobných údajov nahlásiť prevádzkovateľovi do 15 dní odo dňa uskutočnenia 
zmeny. 
 
 
 
V Bratislave, dňa ............................    Podpis: ....................................... 
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