SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ A ŠPORTOVÝ VÝBOR

SLOVAK OLYMPIC AND SPORTS COMMITTEE

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA – ZÁKAZNÍCI,
FANUŠÍKOVIA, NÁVŠTEVNÍCI WEBU, PODMIENKY
POUŽÍVANIA COOKIES
Vážení,
radi by sme Vás informovali o týchto PODMIENKACH OCHRANY SÚKROMIA A PODMIENKACH POUŽÍVANIA
COOKIES (ďalej len „podmienky ochrany“), ktoré sa budú vzťahovať na Vás a na Vaše osobné údaje, ktoré o Vás
spracúvame.
Tieto podmienky ochrany vysvetľujú transparentným spôsobom informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) a ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako
„ZOOÚ“).
Webové stránky www.olympic.sk sú prevádzkované občianskym združením Slovenský olympijský a športový
výbor, občianske združenie, so sídlom Kukučínova 26, 838 08 Bratislava, Slovenská republika, registrované
v evidencii občianskych združení, IČO: 308 11 082 (ďalej ako „SOŠV“).
Všetky odkazy na "my", "nás", "naše" alebo "spoločnosť" v rámci týchto podmienok ochrany a v rámci oznámenia
opt-in sa považujú za odkazy na SOŠV.
SOŠV sa zaväzuje chrániť súkromie všetkých návštevníkov www.olympic.sk a chrániť všetky osobné údaje, ktoré
nám poskytnete.
Cieľom týchto podmienok ochrany je pomôcť Vám porozumieť, ako môžeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi.
Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, akceptujete tieto podmienky a súhlasíte s tým, že môžeme
zhromažďovať, používať a poskytovať Vaše osobné údaje tretím osobám v rozsahu, ako je uvedené nižšie. Pokiaľ s
týmito podmienkami nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím Vaše osobné údaje.
UŽÍVATELIA VO VEKU 16 ROKOV A MENEJ
Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím skôr, ako nám poskytnete akékoľvek osobné údaje, Vašich
rodičov, či iných zákonných zástupcov o súhlas. Bez udelenia takéhoto súhlasu nie ste oprávnení nám Vaše osobné
údaje poskytnúť.
Prečítajte si prosím nižšie uvedené informácie o tom, akým spôsob získavame a nakladáme s Vašimi údajmi.
Zaväzujeme sa zodpovedne zaobchádzať s informáciami, ktoré o Vás zhromažďujeme a uchovávame.
KTO SME?
Sme občianske združenie a národná športová organizácia podľa § 75 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe (ďalej ako
„zákon o športe“). Podľa Olympijskej charty má SOŠV ako člen medzinárodného olympijského hnutia postavenie
a oprávnenia národného olympijského výboru. SOŠV zabezpečuje plnenie najmä nasledujúce úlohy:







Riadenie, rozvoj, podpora a ochrana olympijského hnutia v Slovenskej republike,
Zabezpečovanie dodržiavania Olympijskej charty v Slovenskej republike,
Podpora rozvoja športu v Slovenskej republike,
Riadenie a organizačné zabezpečenie športovej reprezentácie na olympijských hrách a na iných súťažiach
organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, Európskymi olympijskými výbormi alebo
Asociáciou národných olympijských výborov,
Zastupovanie Slovenskej republiky na olympijských hrách a iných súťažiach organizovaných
Medzinárodným olympijským výborom alebo národnými olympijskými výbormi iných krajín,
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Výkon výlučnej pôsobnosti vo veciach vymedzených Olympijskou chartou.

AKÉ SÚ NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa problematiky ochrany osobných údajov, zavolajte na našu
linku, použite našu e-mailovú adresu alebo nám napíšte na korešpondenčnú adresu SOŠV.
Slovenský olympijský a športový výbor
Kukučínova 26
831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 49 256 101
E-mail: privacy@olympic.sk

S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme
poverili do funkcie aj zodpovednú osobu, ktorou je p. Patrik Hrbek. Zodpovedná osoba dohliada na zákonnosť
spracúvania, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom vyššie uvedeného emailu alebo na vyššie uvedenej adrese
s označením zásielky: „k rukám zodpovednej osoby“. Zároveň je Vašim kontaktným bodom pre akékoľvek
otázky príp. žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie, ako sú uvedené v jednotlivých podmienkach ochrany,
obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu. Pre komunikáciu s nami ohľadom ochrany osobných údajov môžete
použiť aj náš kontaktný formulár.
ČO SÚ TO OSOBNÉ ÚDAJE? AKÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV O VÁS SPRACÚVAME?
Za osobné údaje považujeme akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,
ako sú definované platnými právnymi predpismi, napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo,
IP adresa návštevníkov a pod.
SOŠV tieto údaje spracúva na rôzne účely, pričom právny základ pre spracúvanie, doba spracúvania a uchovávania
sa môže odlišovať v závislosti od účelu spracovateľských operácii.
Vo všeobecnosti môžete tieto stránky navštíviť bez toho, aby ste nám poskytli informácie o Vašej totožnosti, resp.
bez toho, aby ste o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše internetové servery zhromažďujú IP adresy z IT
dôvodov, ktoré vám umožňujú pripojiť sa na našu platformu a poskytnúť Vám naše služby. Vaše e-mailové adresy
pri návšteve stránok nezbierame. Bez ohľadu na to, však existujú časti týchto internetových stránok, na ktorých od
vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, napr. aby sme Vám mohli poskytnúť určité informácie, o
ktoré ste požiadali, a v prípadoch, keď je na našich stránkach vyžadovaná registrácia.
Vyššie uvedené vykonávame prostredníctvom internetových formulárov a vždy, keď nám pošlete svoje údaje emailom, uvidíte, že nemáte žiadnu povinnosť poskytnúť nám ďalšie doplňujúce informácie, o ktoré vás požiadame,
ktoré by neboli potrebné alebo primerané, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby.
Sme o Vás oprávnení zhromažďovať a spracúvať nasledujúce informácie, či už tieto informácie poskytujete Vy,
alebo tretia strana:
Dotknutá osoba

Zhromažďované údaje

Účely zhromažďovania

Právny základ

Návštevník našej webovej
stránky

IP adresy, názov domény,
verzia Vášho prehliadača
a operačného
systému,
prevádzkové
údaje,
lokalizačné údaje, webové
protokoly

meranie
počtu
návštev,
priemerného času stráveného na
stránke, počtu zobrazených
stránok

na meraní používania
a zlepšení
obsahu
našej webovej stránky
(čl. 6 ods. 1 písm. f)
GDPR)
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meno, priezvisko, e-mailová
adresa;
získaná
od
návštevníka našej stránky

poskytovanie
informácií
o našich
propagačných
ponukách,
novinkách,
udalostiach,
produktoch
(newsletter a iné publikácie),
vzťahy s investormi alebo kópie
našich
výročných správ a spravovanie
záznamov o odberných službách
(na webovú službu spoločnosti
alebo na službu e-mailovej
výstrahy)

Váš predchádzajúci
súhlas
vyjadrený
vyplnením
príslušného formuláru
(čl. 6 ods. 1 písm. a)
GDPR), resp. náš
oprávnený záujem, ak
je
návštevník
zmluvnou stranou (čl.
6 ods. 1 písm. f
GDPR)

meno, adresa, telefón, emailová adresa;, organizácia
získané od návštevníka našej
webovej stránky

odpovedanie na vaše otázky a
spracovanie vašich žiadostí vo
vzťahu k Vašim údajom –
reakcia na formuláre

zákazník/

meno, adresa, telefón, číslo
fax-u, e-mailová adresa,
daňové údaje, číslo účtu;
získané
od
obchodného
zákazníka/dodávateľa
bonita,
trestná
činnosť/podvodné konanie,
osobné doklady, hodnotenie
úveru schopnosti

Potenciálny
obchodný
zákazník/
Potenciálny
dodávateľ

bonita,
trestná
činnosť/podvodné konanie,
osobné doklady, hodnotenie
úveru schopnosti, zoznamy
politicky exponovaných osôb
a sankčné zoznamy
meno, adresa, telefón, číslo
fax-u, e-mailová adresa,
preferencia SMS oznámení,
osobné
preferencie,
zhromaždené
prostredníctvom reklamných
kampaní

vedenie evidencie obchodných
partnerov
pre kúpnu zmluvu, objednávky,
doručovanie,
fakturáciu,
pridelenie platieb, prieskumy
ohľadom spokojnosti zákazníka
a za účelom poskytnutia
požadovaných
služieb,
vykonanie
opatrení
proti
úplatkom a praniu špinavých
peňazí, vykonanie opatrení proti
úverovým a iným podvodom
vykonanie
opatrení
proti
úplatkom a praniu špinavých
peňazí,
poznaj
svojho
zákazníka, vykonanie opatrení
proti
úverovým
a iným
podvodom
kontaktovanie
zákazníka/dodávateľa
na
obchodné
účely
(prijatie
objednávky,
požiadavka
služby), udržiavanie vzťahu so
zákazníkmi,
poskytovanie
aktualizácií zákazníkom

prijatie
príslušných
opatrení na základe
Vašej žiadosti pred
uzatvorením zmluvy,
resp.
Váš
predchádzajúci súhlas
vyjadrený vyplnením
príslušného formuláru
(čl. 6 ods. 1 písm. a)
GDPR)
výkon našich služieb
na základe zmluvy
uzatvorenej
medzi
Vami
a
nami,
dodržiavanie
zákonných povinností,
plnenie
zmluvy,
súhlas
(ak
je
poskytnutý),
oprávnený záujem

Obchodný
Dodávateľ

Kontaktná
osoba
Zákazníka/Dodávateľa

dodržiavanie
zákonných povinností,
plnenie
zmluvy,
súhlas
(ak
je
poskytnutý),
oprávnený záujem
poskytovanie našich
služieb na základe
zmluvy uzatvorenej
medzi
Vašou
spoločnosťou a nami,
Váš predchádzajúci
súhlas s poskytovaním
aktualizácií,
príp.
oprávnený záujem na
poskytovaní
našich
služieb na základe
zmluvy uzatvorenej
medzi
zákazníkom
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meno, adresa, telefón, číslo
fax-u, alebo e-mailová adresa;
získané od spotrebiteľa

poskytovanie
akýchkoľvek
služieb a produktov, ktoré ste od
nás požadovali, resp. plnenie
zmluvy uzavretej cez e-shop

meno, priezvisko, email,
telefón, prístupové údaje

registrácia v separátnej zóne
dostupnej po prihlásení/e-shop

meno, tel. číslo, záznamy
hovorov;
získané
od
spotrebiteľa

odpovedanie
na
hlásené
problémy s produktami alebo
otázky na kontaktnej telefónnej
linke

Uchádzač o zamestnanie

meno, adresa, telefón, číslo
fax-u, e-mailová adresa,
odborná
kvalifikácia,
skúsenosti
a
vzdelanie;
získané od uchádzača o
zamestnanie

proces výberu kandidátov pre
posúdenie Vašej žiadosti a
kontaktovanie prostredníctvom
telefónu alebo e-mailu

Návštevník
vyhradenej
registrovaných
návštevníkov

zóny
pre

meno, priezvisko, e-mailová
adresa, telefónne číslo, IP
adresa, informácie o Vašom
prehliadači,
webové
protokoly
a informácie
o operačnom systéme

návštevník

obrazové, obrazovo zvukové
záznamy

poskytovanie
informácií
o našich
propagačných
ponukách,
novinkách,
udalostiach, (newsletter a iné
publikácie), vzťahy s investormi
alebo
kópie
našich
výročných správ a spravovanie
záznamov o odberných službách
(na webovú službu spoločnosti
alebo na službu e-mailovej
výstrahy),
meranie
počtu
návštev, priemerného času
stráveného na stránke, počtu
zobrazených stránok
vykonávanie
masovokomunikačnej činnosti
na podporu a rozvoj športu spracovávame Vaše osobné
údaje aj za účelom budovania
dobrého
mena
športu
a
olympizmu,
za
účelom
propagácie zdravého životného
štýlu a prehlbovania povedomia
o športe,
olympizme
a športových reprezentantoch
u širšej verejnosti

Fanúšik,
podujatí

a nami (čl. 6 ods. 1
písm. a), b), f) GDPR)
výkon našich služieb
a poskytovanie
produktov na základe
zmluvy uzatvorenej
medzi nami a vami
predzmluvné vzťahy,
plnenie
zmluvy
uzavretej medzi Vami
a nami
oprávnený záujem na
poskytovaní
našich
služieb a zaistení
spokojnosti
našich
klientov
oprávnený záujem na
posúdení
Vašej
žiadosti
a uskutočnenie
potrebných krokov vo
Vašej žiadosti pred
uzatvorením
pracovnej
zmluvy
(bez uchovávania po
skončení pracovného
pomeru)
Váš predchádzajúci
súhlas
zaškrtnutím
príslušného políčka
pri
poskytovaní
Vašich
osobných
údajov,
oprávnený
záujem na meraní
používania a zlepšenia
obsahu našej webovej
stránky

oprávnený
záujem
SOŠV
na
presadzovaní
úloh
zverených
SOŠV
zákonom
o športe
a dosahovaní
verejného
záujmu
v športe,
v spojení
s našou publicistickou
činnosťou (§ 78 ods. 2
ZOOÚ)
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obrazové, obrazovo zvukové
záznamy

Bezpečnosť
podujatí
organizovaných SOŠV

obrazové, obrazovo zvukové
záznamy

propagácia a marketing

meno, priezvisko, e-mailová
adresa, telefónne číslo, vek,
výtvarné dielo, fotografia,
video a pod. (údaje potrebné

organizovanie,
vyhodnotenie
a zverejnenie výsledkov súťaže

oprávnený
záujem
SOŠV
na
presadzovaní
úloh
zverených
SOŠV
zákonom
o športe
a dosahovaní
verejného
záujmu
v športe,
v spojení
s našou publicistickou
činnosťou (§ 78 ods. 2
ZOOÚ)
oprávnený záujem na
ochrane účastníkov,
ich zdravia, majetku
a neručeného priebehu
ak je možné získať
súhlas - čl. 6 ods. 1
písm. a) GDPR súhlas so spracúvaním
osobných údajov na
tento účel, súhlas
zákonného zástupcu v
prípade maloletého,
resp. čl. 6 ods. 1 písm.
f) GDPR oprávnený
záujem na propagácii
športu,
športovej
organizácie,
výsledkov a úspechov
športovcov, prípadne
použitie
Žurnalistickej licencie
v spojitosti s §13 ods.
1 písm. a) a f) Zákona
č.
18/2018
Z.z.,
prípadne
súhlas
obsiahnutý v zmluve s
dotknutou osobou
súhlas (môže byť
vyjadrený
i konkludentne,
napr. prihlásením sa
do súťaže)

STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Pri výkone našej pôsobnosti, SOŠV od Vás požadujeme osobné údaje, ktoré spracúvame za rôznymi účelmi
a spracúvanie vykonávame na rôznych právnych základoch.
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti
podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a Vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to viesť k vzniku
škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej
povinnosti bola uložená sankcia).
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V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného
vzťahu a Vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to viesť k zmareniu možnosti vstúpiť do záväzného
zmluvného právneho vzťahu so SOŠV.
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6
ods. 1 písm. a) GDPR, môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám
súhlas udeľovali. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na požadované účely nikdy nepodmieňujeme
možnosťou uzavrieť s nami zmluvný vzťah.
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov,
a teda využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste
povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete
v osobitnej časti nižšie.
V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR, sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje za podmienok určených
v tomto dokumente.
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES
Tieto webové stránky používajú cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísiel, ktorý ukladáme do Vášho prehliadača
alebo na pevný disk Vášho počítača. Súbory cookies obsahujú informácie, ktoré sú prenesené na pevný disk počítača.
Súbory cookies nám pomáhajú odlíšiť Vás od ostatných užívateľov našich webových stránok a prispôsobiť Vám
zobrazovaný obsah, zabezpečiť, že máte príjemnú skúsenosť pri prezeraní našich webových stránok a vylepšiť naše
webové stránky. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a
preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej
návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na





zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch,
zapamätanie si používateľských nastavení,
pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a
pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený.

Udelený súhlas s cookie sa dá jednoducho odobrať pomocou nastavení vyššie na tejto stránke alebo vo Vašom
prehliadači.
VÝKONNÉ SÚBORY COOKIES
Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie, ktoré nám umožňujú vylepšiť webové stránky.
Využíva sa na overenie aktívnosti JavaScriptu za účelom zlepšenia
užívateľskej skúsenosti.

has_js

PREF,

VISITOR_INFO1_LIVE,

YSC

__utma, __utmb, __utmc, __utmz,
___utmv

sledovanie počtu zobrazení pre konkrétne video a predvoľby používateľov,
zobrazovanie súvisiaceho obsahu alebo inzerátov v rámci vloženého videa
YouTube.

Získavanie štatistických údajov o používaní webových stránok
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_fbq

Meranie konverzií reklám na Facebooku a remarketing.

cookie_manager_agreed,
cookie_manager_status_marketing

Uloženie vašich cookie nastavení na stránke.

AKO MÔŽEM ZAKÁZAŤ / POVOLIŤ SÚBORY COOKIE?
Súbory cookies máte možnosť prijať alebo odmietnuť pomocou nastavenia vo Vašom prehliadači. Ak ste súbory
cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok.
Existuje viacero spôsobov, ako môžete súbory cookies spravovať. Ďalšie informácie o týchto funkciách a ich
nastaveniach nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovedy. Napríklad v prehliadači Internet
Explorer môžete prejsť na Nástroje / Internet / záložky Zabezpečenie a Ochrana osobných údajov, aby ste si
prispôsobili prehliadač podľa Vašich preferencií vo vzťahu k nastaveniam cookies. Ak používate rôzne počítače
a zariadenia na rôznych miestach, budete musieť zabezpečiť, aby každý prehliadač bol ohľadne súborov cookies
prispôsobený Vašim preferenciám.
Môžete ľahko odstrániť súbory cookies, ktoré boli nainštalované, v zložke súborov cookies v prehliadači. Napríklad,
ak používate Internet Explorer:








Otvorte 'Internet Explorer'
Kliknite na tlačidlo "Hľadať" na panely nástrojov
Zadajte "cookies" do vyhľadávacieho poľa pre "Zložky a súbory"
Vyberte "Môj počítač" v poli "Oblasť hľadania"
Kliknite na "Vyhľadať teraz" a dvakrát kliknite na nájdené zložky
"Vyberte" akýkoľvek súbor cookies
Stlačte klávesu "Delete" na klávesnici

Ak používate iný prehliadač, potom by ste mali zvoliť "cookies" vo funkcii "Nápoveda", ktorá vám poskytne
informácie o tom, kde nájdete zložku cookies.
ODKIAĽ ZHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?




Osobné údaje, ktoré spracúvame, získavame od Vás v prípadoch, keď nám ich sami poskytnete
prostredníctvom návštevy webovej stránky a zakliknutím príslušného formulárového poľa.
Vaše osobné údaje tiež získavame od Vás pri plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov.
Vaše osobné údaje môžeme získavať aj od tretích strán, ako sú napríklad naši obchodní partneri alebo ďalšie
športové zväzy a organizácie, agentúry pre boj proti podvodom, sankčné zoznamy alebo zoznamy politicky
exponovaných osôb a verejné registre (napr. fotky z podujatí dodané partnermi a pod.), ak je to možné a
právne prípustné.

POSKYTOVANIE ÚDAJOV. KTO OKREM SOŠV MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM?
Ak nám osobné údaje poskytnete, beriete na vedomie vyššie uvedené poskytovanie a súhlasíte s nasledovným
zdieľaním.
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SOŠV môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:












Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s
dodávateľmi niektorých služieb pre SOŠV (napr. účtovné firmy, IT firmy, poisťovne, prepravné spoločnosti
a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané
vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy s nami;
K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to
potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
Vaše osobné údaje môžeme poskytovať v nevyhnutne potrebnom rozsahu aj iným subjektom pri plnení
našich zákonných povinností v zmysle príslušných právnych predpisov, napríklad pri dodržiavaní našich
zákonných povinností voči orgánom činným v trestnom konaní, regulátorom a súdom. Tiež môžeme
poskytnúť Vaše osobné údaje tretím stranám, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje na vlastné účely, ako
verejným orgánom (napr. Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny, inšpektoráty práce, SOI, atď.), orgánom činným v trestnom konaní, regulátorom a tretím
stranám v súvislosti s konaniami alebo vyšetrovaniami kdekoľvek na svete;
Vaše osobné údaje v súlade s oprávnenými záujmami SOŠV zdieľame s dcérskymi spoločnosťami
na vnútorné administratívne účely. Na vykonávanie potrebných spracovateľských operácií vo vzťahu
k dcérskym spoločnostiam SOŠV využíva svoje vlastné oprávnené záujmy ako právny základ;
Vaše osobné údaje zdieľame s tretími stranami v prípade plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
jedná sa najmä o športové zväzy alebo organizačné výbory iných krajín a podobne.
Vaše osobné údaje nikdy neposkytneme žiadnej tretej strane, resp. príjemcom na akékoľvek komerčné alebo
nekomerčné účely okrem výnimiek súvisiacich s vymáhaním našich práv voči Vám, resp. v rozsahu v akom
ste boli informovaní o takomto poskytnutí.
Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám, resp. príjemcom, ktorými sú najmä poštoví
doručovatelia, advokátske kancelárie, súdy a exekútorské úrady zapojené do procesu vymáhania našej
pohľadávky voči Vašej osobe, v prípade ak si nesplníte voči našej Spoločnosti splatné peňažné záväzky
a nebudete pozitívne reagovať na našu ponuku mimosúdneho urovnania.

Vyhradzujeme si právo sprístupniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak sa domnievame, že
sprístupnenie je nevyhnutné ma ochranu našich práv a/alebo na dodržanie opatrenia uloženého v súdnom konaní,
žiadosti od regulačného orgánu alebo akéhokoľvek iného právneho konania, ktorého sme súčasťou.
Pokiaľ zákon neustanovuje inak, nebudeme bez Vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné
údaje, ktoré nám poskytnete.
V prípade záujmu o detailnejšie informácie o tejto problematike, prosím neváhajte kontaktovať našu
zodpovednú osobu.
DOCHÁDZA K CEZHRANIČNÉMU PRENOSU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny, ktorá by nezabezpečovala primeranú úroveň ochrany
Vašich osobných údajov, s výnimkou prípadov, kedy sú naši preverení sprostredkovatelia a partneri či
spolupracujúce organizácie usídlení v tretej krajine mimo EÚ/EHP.
V takom prípade Vám garantujeme, že sme zabezpečili, aby boli prijaté primerané záruky v čl. 44 a nasl. GDPR.
Niektoré krajiny mimo EHP boli schválené Európskou komisiou ako krajiny poskytujúce v podstate rovnocennú
ochranu právnym predpisom EÚ na ochranu osobných údajov, a preto pri prenose nie sú vyžadované žiadne
dodatočné záruky na prenos osobných údajov do týchto jurisdikcií (celý zoznam pozri tu
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm).
V krajinách, ktoré toto schválenie nezískali (napr. Rusko), budeme požadovať buď Váš súhlas s prenosom alebo
prenos prebehne v súlade so štandardnými zmluvnými podmienkami, ktoré schválila Európska komisia a ktoré
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ukladajú rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany údajov priamo príjemcovi, pokiaľ nie je príslušnými právnymi
predpismi na ochranu údajov povolené uskutočniť tento prenos bez takýchto formalít.
Ak máte záujem pozrieť si kópiu konkrétnych opatrení používaných pri vývoze Vašich osobných údajov, prosím
kontaktujte našu zodpovednú osobu.
INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY
Na našich internetových stránkach sa môžu vyskytnúť odkazy na iné internetové stránky, ktoré sú mimo našej
kontroly, a nevzťahujú sa na ne tieto podmienky. Ak prostredníctvom týchto odkazov navštívite iné stránky, môžu
prevádzkovatelia týchto stránok od Vás získať informácie, ktoré potom použijú v súlade s ich vyhlásením o ochrane
osobných údajov, ktoré sa od našich podmienok môže líšiť. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za vyhlásenia alebo
za spracúvanie Vašich osobných údajov tretími stranami. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali vyhlásenie o ochrane
osobných údajov a súboroch cookies a zmluvné podmienky akýchkoľvek prepojených alebo odkazovaných
internetových stránok, ktoré navštívite skôr, než odošlete akékoľvek osobné údaje na takéto internetové stránky
tretích strán.
ZABEZPEČENIE ÚDAJOV
Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate,
zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame prísne fyzické, elektronické a organizačné
bezpečnostné opatrenia. Vaše údaje uchováme tak dlho, ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov
a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.
DOCHÁDZA V SOŠV K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU VAŠICH ÚDAJOV S PRÁVNYM
ÚČINKOM NA VÁS?
Nie.
AKO SA VAŠE ÚDAJE ZVEREJŇUJÚ?
Osobné údaje sa nezverejňujú s výnimkou prípadov, ak si účel spracúvania vyžaduje zverejnenie na našich stránkach
(napr. ak ste sa prihlásili do súťaže a zvíťazili ste, s veľkou pravdepodobnosťou Vaše meno ako meno víťaza
zverejníme na našej stránke v súlade s podmienkami súťaže, o ktorých ste boli náležite informovaní).
AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
O Vašich údajoch vedieme záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné na účel, na ktorý sme ich získali a na
všetky ostatné povolené prepojené účely (takže ak sa osobné údaje používajú na dva účely, budeme ich uchovávať
až do uplynutia posledného obdobia; ale prestaneme ich používať na účel s kratším obdobím, ak dané obdobie už
uplynulo).
Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré SOŠV spracúva, bezpečným spôsobom zlikvidujeme bezodkladne po
vysporiadaní našich zmluvných záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp.
po uplynutí primeranej doby vymedzenej SOŠV s ohľadom na princíp minimalizácie uchovávania, resp. v lehote
stanovenej v registratúrnom pláne SOŠV.
Upozorňujeme, že tieto obdobia môžu byť predĺžené v prípadoch, kedy je to primerane potrebné (napr. počas trvania
súdneho konania). V prípade záujmu o informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás
prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.
Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení zmluvného vzťahu v prípade
pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných
údajov.
Osobné údaje v identifikovateľnom formáte uchováme výlučne počas doby, ktorá je nevyhnutná s ohľadom na
dosiahnutie účelu spracúvania, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať
dlhšie, ako je to nevyhnutné na splnenie identifikovaných zákonných účelov alebo po dobu určenú príslušnými
právnymi predpismi.
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Dobu uchovania osobných údajov sme stanovili v súlade s príslušnými právnymi predpismi a normami ako súčasť
zaznamenávaných činností spracúvania. Pokiaľ by sme Vaše osobné údaje uchovávali počas dlhšieho obdobia, ako
je maximálna doba uchovávania podľa obchodných a regulačných požiadaviek, musíme takýto postup náležite
odôvodniť.
Niektoré osobné údaje musia byť uchovávané za účelom ochrany záujmov spoločnosti, zabezpečenia dôkazov a vo
všeobecnosti za účelom dodržania požiadaviek na konanie s odbornou starostlivosťou a dobrej obchodnej praxe.
Dôvody pre také uchovávanie zahŕňajú:






súdne konanie
vyšetrovanie nehôd
vyšetrovanie bezpečnostných incidentov
regulačné požiadavky
ochrana duševného vlastníctva.

AKTUALIZÁCIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vynaložíme primerané úsilie na zabezpečenie presnosti Vašich osobných údajov. Pri zabezpečovaní tejto skutočnosti
Vás žiadame, aby ste nás informovali o akýchkoľvek zmenách Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli tak,
že budete kontaktovať ustanovenú zodpovednú osobu.
AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba určité práva.













Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako
aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné
údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o
poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky,
ak to bude technicky možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť
informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné,
neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali
alebo doplnili.
Právo na vymazanie - za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov,
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie
pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však
potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a
regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvanie - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali
používať Vaše osobné informácie. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o
Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov,
ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych
záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku,
nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním - máte právo odmietnuť automatizované
rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.
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Právo odvolať súhlas - vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu.
Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte
právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.
Právo podať sťažnosť alebo domáhať sa súdnej ochrany - ako dotknutá osoba máte tiež právo
kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac
informácií je možné nájsť na webovej stránke (www.dataprotection.gov.sk) alebo sa obrátiť so žalobou na
príslušný súd.

PODNETY OHĽADOM POUŽÍVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich zabezpečenie prostredníctvom
individuálnych, moderných technických a organizačných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek
uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom žiadosti.
Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby nám môžete zasielať elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené
kontaktné údaje zodpovednej osoby. Týmto postupom nie je dotknuté Vaše právo odvolať udelený súhlas so
spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko, ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas
udelili elektronicky, vždy ho môžete odvolať aj emailom alebo aplikáciou bez potreby zasielania písomnej žiadosti
na adresu sídla SOŠV), alebo Vaše právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických
špecifikácií, ak sú dostupné.
Odporúčame pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť, aké právo v zmysle GDPR uplatňujete, aké sú Vaše
identifikačné údaje (na overenie totožnosti) príp. akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Pri príliš všeobecných
žiadostiach musíme žiadať upresnenie.
GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky
neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade
sa môžu uplatňovať aj výnimky, resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť
v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať
z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb.
V prípade, ak SOŠV nebude príslušný na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude Vaša žiadosť
bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.
Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená,
pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás
môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti
o Vašej identite. Je našou povinnosťou zabrániť poskytnutiu osobných údajov o Vás neoprávnenej osobe. Proces
vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný. Ak je Vaša
žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný
poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady.
ZMENA PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom
na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne.
Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu.
V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr.
všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.
Táto verzia bola vydaná dňa 25.5.2018 v Bratislave.
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