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PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA - ŠPORTOVEC,
ŠPORTOVÝ ODBORNÍK
Vážení športovci a športoví odborníci,
radi by sme Vás informovali o týchto PODMIENKACH OCHRANY SÚKROMIA (ďalej len „podmienky ochrany“),
ktoré sa budú vzťahovať na Vás a na Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame. Pre účely týchto podmienok
ochrany sa za dotknutú osobu považuje profesionálny športovec, amatérsky športovec, neorganizovaný športovec,
talentovaný športovec podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe (ďalej ako „zákon o športe“), športový odborník
podľa zákona o športe. Za dotknutú osobu sa považuje aj športovec vykonávajúci akékoľvek športové aktivity pod
záštitou prevádzkovateľa osobných údajov, ako aj rozhodca, člen realizačného tímu alebo iní športoví funkcionár.
Prevádzkovateľom je Slovenský olympijský a športový výbor, so sídlom Kukučínova 26, 831 03 Bratislava, (ďalej
ako „SOŠV“). 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“). 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. 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,
Výkon výlučnej pôsobnosti vo veciach vymedzených Olympijskou chartou,
Používanie a udeľovanie súhlasu na používanie olympijskej symboliky.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
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 Spoločnosti.
Slovenský olympijský a športový výbor
Kukučínova 26
831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 49 256 101
E-mail: privacy@olympic.sk
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S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme
poverili do funkcie aj zodpovednú osobu, p. Patrik Hrbek, ktorá dohliada na zákonnosť ich spracúvania, pričom
Vám je k dispozícii prostredníctvom emailu: privacy@olympic.sk alebo na vyššie uvedenej adrese s označením
zásielky: „k rukám zodpovednej osoby“. Zodpovedná osoba je zároveň 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 týchto podmienkach ochrany, obráťte
sa, prosím, na zodpovednú osobu.
AKÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV O VÁS SPRACÚVAME?
Sme o Vás oprávnení zhromažďovať a spracúvať nasledujúce informácie, či už tieto informácie poskytujete Vy,
alebo tretia strana:














Osobné informácie a kontaktné údaje - Vaše osobné informácie, vrátane Vášho akademického titulu,
mena a priezviska, rodného priezviska (ak je potrebné), rodného čísla, pohlavia, dátumu narodenia, miesta
narodenia, štátu narodenia, štátnej príslušnosti, adresy trvalého bydliska, adresy na doručovanie
písomností, súkromnej emailovej adresy a telefónneho čísla, číslo občianskeho preukazu, číslo cestovného
dokladu (pasu), fotografie prípadne iný audiovizuálny prejav osobného charakteru, adresa trvalého
bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo;
Pracovné kontaktné údaje - Vaše kontaktné údaje, pracovná pozícia a adresa spoločnosti pre ktorú
pracujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo, miesto výkonu práce (ak je to potrebné);
Platobné informácie - číslo bankového účtu, kód banky;
Informácie získané na základe zmluvy – obsah zmlúv uzatváraných so SOŠV, napríklad Zmluva o účasti
na olympijských hrách, Zmluva o účasti na olympijských hrách mládeže, členstvo v športových výpravách,
členstvo v prípravných a tréningových kempoch a pod.;
Informácie o fyzických a biologických parametroch, športovom výkone a zdravotnej spôsobilosti údaje o výške, hmotnosti, informácie o zdravotnom stave v nevyhnutnom rozsahu, informácie o zdravotnej
spôsobilosti, výsledky antidopingových kontrol, konfekčná veľkosť oblečenia, konfekčná veľkosť obuvi;
Informácie o bezúhonnosti v niektorých prípadoch – písomné čestné vyhlásenie alebo výpis z registra
trestov fyzickej osoby v prípadoch vyžadovaných osobitným zákonom alebo pravidlami významných
podujatí (napr. výpis z registra trestov je potrebný pri športovom odborníkovi, pri práci s mládežou);
Informácie o zväzovej alebo inej príslušnosti – informácie o členstve v športovom zväze, športovom
klube alebo športovej organizácii, detaily o úhrade príslušného členského poplatku resp. prípadných
nedoplatkoch, ak športový zväz nominuje športovcov a športových odborník na účasť na podujatiach;
Informácie zapisované do registra fyzických osôb v športe – spracúvame osobné údaje fyzických osôb,
ktoré sa v zmysle zákona o športe zapisujú do registra fyzických osôb v športe a vykonávajú športovú
činnosť; jedná sa o profesionálnych športovcov, amatérskych športovcov, športových odborníkov
a držiteľov športového poukazu. O týchto osobách spracúvame osobné údaje v rozsahu titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, identifikačné číslo organizácie (v prípade SZČO), jedinečný identifikátor
osoby, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého / prechodného pobytu, obchodné meno a miesto
podnikania v prípade fyzickej osoby – podnikateľa, korešpondenčnú adresu a emailovú adresu, číslo
bankového spojenia, druh športu, druh vykonávanej odbornej činnosti v športe, právny titul, na základe
ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu – ak sa jedná o zmluvný vzťah,
tak aj údaj o trvaní zmluvy, športové výsledky, čestné tituly a vyznamenania, príslušnosť k športovej
organizácii, dátum poslednej účasti na súťaži, dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1
a členského príspevku a značenie zdrojovej evidencie, údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98
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zákona o športe, pri profesionálnom športovcovi a amatérskom športovcovi aj informácie o zdravotnej
spôsobilosti, informácie o športovej reprezentácii, pri športovom odborníkovi druh odbornej činnosti
v športe, číslo dokladu odbornej spôsobilosti, dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je
časovo obmedzená, označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti, údaj o overení
bezúhonnosti, údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej funkcie, ak ide
o športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. e) až g) zákona o športe, v prípade športového odborníka
podnikateľa aj dátum vzniku oprávnenia/ukončenia podnikania, obdobie pozastavenia, ak športový
odborník vykonáva činnosť ako dobrovoľník, aj označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, označenie
vysielajúcej organizácie, miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti, súťaž alebo projekt, v súvislosti
s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť a poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady;
Údaje o závažnom porušení povinnosti a disciplinárnych previneniach – SOŠV spracúva údaje
o závažných porušeniach povinnosti podľa § 98 zákona o športe;
Fotografie a videá, záznamy o športovej výkonnosti – fotografie a videá zachytávajúce Vašu podobizeň
a prejavy osobnej povahy, získané na verejných športových podujatiach, neverejných športových
podujatiach, vrcholových športových podujatiach alebo akýchkoľvek iných podujatiach, kde dotknutá
osoba podľa týchto podmienok účinkuje alebo inak vystupuje, zároveň aj pri monitorovaní správania sa na
športoviskách a tréningových plochách, ako aj pri výkone športových aktivít v zmysle zákona o športe;
Osobitné kategórie údajov – tiež sme o Vás oprávnení zhromažďovať citlivé osobné údaje/osobitné
kategórie osobných údajov. Konkrétne o Vás zhromažďujeme nasledujúce citlivé osobné údaje ako napr.
údaje o zdraví, spôsobilosti na výkon športu, výsledky zdravotnej prehliadky za účelom účasti na
vrcholovom podujatí, výsledky antidopingovej kontroly a pod.

NA AKÉ ÚČELY A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše údaje budeme spracúvať na nasledovné účely:









Plnenie zmluvných povinností – v prípade, ak ste s nami uzavreli zmluvu, je pravdepodobné, že Vaše
osobné údaje budeme spracúvať za účelom splnenia záväzkov vyplývajúcich z predmetnej zmluvy.
Vedenie zdrojovej evidencie v zmysle zákona o športe – právnym základom je plnenie zákonnej
povinnosti SOŠV ako národnej športovej organizácie v zmysle zákona o športe (ust. § 8 ods. 3 zákona
o športe).
Vedenie evidencie kandidátov ako potenciálnych účastníkov na športových podujatiach – na to, aby
sme mohli správne vybrať osoby, ktoré budú tvoriť súčasť športovej výpravy alebo reprezentácie, je
nevyhnutné, aby sme spracúvali osobné údaje potrebné pre správny výber. Právnym základom je
oprávnený záujem prevádzkovateľa na zostavení športovej reprezentácie v spojení s presadzovaním
verejného záujmu v športe v zmysle zákona o športe.
Zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie na významnej súťaží/súťaží - Vaše údaje
spracúvame, aby sme Vám mohli zabezpečiť služby súvisiace s prihlásením Vašej osoby na súťaž, so
zabezpečením prepravy, ubytovania a ďalších služieb v súvislosti s výkonom športovej aktivity; právnym
základom je plnenie zmluvy uzatvorenej medzi nami a Vami ako dotknutou osobou, ako aj verejný záujem
v športe v zmysle § 2 zákona o športe a plnenie úloh zverených SOŠV zákonom o športe (ust. § 25 ods. 4
zákona o športe).
Dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona – môže sa stať, že Vaše osobné údaje budeme
spracúvať, aby sme splnili našu zákonnú povinnosť, resp. aby sme splnili rozhodnutie príslušného
verejného orgánu alebo súdu. Právnym základom je plnenie povinností podľa osobitných predpisov a
oprávnený záujem prevádzkovateľa (napr. pri prijímaní opatrení pri predchádzaní praniu špinavých peňazí,
zverejňovanie údajov na našom webe v zmysle § 17 ods. 1 zákona o športe, uchovávanie registratúrnych
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záznamov počas plynutia retenčných lehôt a pod., evidencia a zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona o
športe).
Prevádzkovanie aplikácie – spracúvame Vaše osobné údaje za účelom prevádzky mobilnej aplikácie
slúžiacej na viaceré účely spojené s Olympijskými hrami alebo inými významnými športovými
podujatiami; právnym základom na takéto spracúvanie je Váš slobodný súhlas, alebo plnenie zmluvných
povinností.
Organizovanie a vykonávanie charitatívnej a iná dobročinnej činnosti – často organizujeme projekty
zamerané na vykonávanie charitatívnej alebo inej dobročinnej činnosti výsledkom ktorej je pomoc
súčasným či bývalým športovcom, športovým odborníkom v ich neľahkej životnej situácii, Vaše osobné
údaje spracúvame, pokiaľ ste požiadali o poskytnutie podpory za účelom vyhodnotenia žiadostí
a poskytnutia formy podpory vybraným žiadateľom, právny základ je Váš slobodný súhlas so
spracúvaním.
Oceňovanie športovcov – Vaše osobné údaje spracúvame i za účelom posúdenia, ši spĺňate podmienky na
udelenie ocenenia alebo vyznamenania ako prejav uznania a rešpektu za Vaše športové alebo inak pre
šport dôležité pôsobenie; právny základ je oprávnený záujem na podpore a rozvoji športu a šírenie
olympizmu.
Vykonávanie opatrení pri ochrane integrity športu a boja proti negatívnym javom v športe (napr.
dodržiavanie svetového antidopingového programu).
Vybavovanie agendy práv dotknutých osôb – Vaše osobné údaje budeme spracúvať ak sa nás obrátite
ako dotknutá osoba a uplatníte voči nám svoje práva vyplývajúce z predpisov na ochranu osobných
údajov.
Vyhotovovanie obrazových, obrazovo-zvukových záznamov na propagačné účely a marketingové
účely a na účely posudzovania športového výkonu (propagácia športu, športovej organizácie, športovca,
výsledkov a úspechov športovcov, šírenie olympizmu) – sme oprávnení vyhotovovať a používať obrazové
a obrazovo-zvukové záznamy pri vykonávaní športu a to na účely majetkového zhodnotenia záznamov
v zmysle § 5 a 7 zákona o športe. Právnym základom je zmluva medzi Vami a nami, pokiaľ zmluvy niet,
tak náš oprávnený záujem na presadzovaní verejného záujmu v športe, a to podpory a rozvoju športu,
zabezpečenia prípravy a účasti športovej reprezentácie na významných podujatiach, ochrane integrity
športu a podpory zdravého spôsobu života a šírení olympizmu, ako aj boja za čistotu v športe.
Vzdelávacie aktivity a rôzne štipendijné programy - pri výkone našej pôsobnosti SOŠV dbá na
všestranný rozvoj športovcov, a preto aktívne buduje podmienky na ďalšie vzdelávanie športovcov
a športových odborníkov či už formou poskytovania štipendií, výmenných pobytov alebo iných
vzdelávacích programov; právnym základom je plnenie zmluvy uzatvorenej medzi nami a Vami ako
dotknutou osobou.
Spracúvanie na štatistické účely, historický výskum a archivácia vo verejnom záujme v športe –
jedná sa o spracúvanie na tzv. privilegované účely, pričom Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu
z dôvodu verejného záujmu na zachovaní informácií o Vašich športových úspechoch, štatistikách, z
dôvodu mapovania histórie športu a podobne; právnym základom je spracúvanie na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme.
Organizovanie športových podujatí/súťaží, zabezpečenie Vašej účasti, vyhodnotenie súťaže,
komunikácia ohľadom súťaže - organizujeme rôzne športové podujatia a súťaže, ktorých cieľom je
podpora rozvoju športu v Slovenskej republike. Je možné, že sa niektorých súťaží zúčastnite. Na naplnenie
tohto účely musíme spracúvať Vaše osobné údaje; právnym základom je oprávnený záujem
prevádzkovateľa spočívajúci vo vyvíjaní aktivít sledujúcich verejný záujem v športe a v niektorých
prípadoch Vami udelený slobodný súhlas so spracúvaním.
Kukučínova 26, 838 08 Bratislava, Slovakia, tel.: +421 2 49 256 101, e-mail: office@olympic.sk, www.olympic.sk

SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ A ŠPORTOVÝ VÝBOR








SLOVAK OLYMPIC AND SPORTS COMMITTEE

Masovokomunikačná činnosť 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. Právnym
základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa na presadzovaní úloh zverených SOŠV zákonom o športe
a dosahovaní verejného záujmu v športe, v spojení s našou publicistickou činnosťou (§ 78 ods. 2 ZOOÚ).
Riešenie sporov, disciplinárne konanie podľa zákona o športe - vedieme osobné záznamy o
športovcoch a športových odborníkoch, na ktorých prejednávanie priestupkov je SOŠV príslušný. Právnym
základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Zabezpečovanie materiálneho vybavenia pre športovcov – Vaše osobné údaje spracúvame na základe
uzavretej zmluvy.
Uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov – Vaše osobné údaje spracúvame aj v prípade ak sme
stranou v spore vedenej nami alebo proti nám.

ODKIAĽ ZHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás alebo 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, ak je to možné a právne prípustné.
KTO OKREM SOŠV MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM?
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;
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.), ministerstvu školstva SR pri poskytovaní súčinnosti a vedení
zdrojov agendy pre informačný systém športu, 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 vrátane spracúvania osobných údajov športovcov, športových
odborníkov a iných zúčastnených osôb. 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.
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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.

V prípade záujmu o detailnejšie informácie o tejto problematike, prosím neváhajte kontaktovať našu
zodpovednú osobu.
DOCHÁDZA K CEZHRANIČNÉMU PRENOSU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
K Vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení zamestnanci SOŠV, dcérskych spoločností na území
Slovenskej republiky v rámci EÚ a EHP. 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 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.
Ak by nebolo možné zabezpečiť uplatnenie niektorého z mechanizmov v zmysle čl. 44 GDPR, požiadame Vás
o udelenie súhlasu (najmä v prípade cezhraničných prenosov do miesta konania významného podujatia, kde nie je
zabezpečená primeraná ochrana práv dotknutých osôb) a nebola splnená iná výnimka pre osobitné situácie
v zmysle čl. 49 GDPR.
DOCHÁDZA V SOŠV K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU VAŠICH ÚDAJOV S PRÁVNYM
ÚČINKOM NA VÁS?
SOŠV nevykonáva také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia
s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne
automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.
AKO SA VAŠE ÚDAJE ZVEREJŇUJÚ?
Osobné údaje dotknutých osôb podľa týchto podmienok sú často krát verejne dostupné a známe. V prípade, že
zverejňujeme Vaše osobné údaje, robíme to transparentným spôsobom v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi (najmä zákonom o športe), rovnako ako aj Vám vhodným spôsobom dáme vedieť o tom, že Vaše osobné
údaje zverejňujeme.
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.
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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.
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).
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.
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 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.
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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.
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 OSOBNÝCHÚDAJOV
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.
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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.
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