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PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA – PROJEKT „UKÁŽ
SA!“
Vážení účastníci projektu „Ukáž sa!“,
radi by sme Vás informovali o týchto PODMIENKACH OCHRANY SÚKROMIA – PROJEKT „UKÁŽ SA!“ (ďalej
len „podmienky ochrany“), ktoré sa budú vzťahovať na Vás a na Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame.
Tieto podmienky ochrany sa vzťahujú na projekt „Ukáž sa!“, ktorého organizátorom je Nadácia Slovenského
olympijského a športového výboru, so sídlom Kukučínova 26, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
42 129 737 (ďalej ako „Nadácia“) a na Vás, ako osobu zúčastňujúcu sa alebo participujúcu na projekte „Ukáž
sa!“ (ďalej ako „Ukáž sa!“). 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 spôsobom
získavame a nakladáme s Vašimi údajmi získanými v súvislosti s projektom Ukáž sa!, prípadne ktoré uchováme i po
jeho skončení. Zaväzujeme sa zodpovedne zaobchádzať s informáciami, ktoré o Vás zhromažďujeme a uchovávame.

KTO SME?
Sme Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru, čo je organizácia založená v roku 2007 Slovenským
olympijským a športovým výborom (ďalej ako „SOŠV“). Našim hlavným cieľom je podpora a rozvoj mladých a
talentovaných športovcov. Našou nemenej dôležitou úlohou je aj podpora mládežníckych športových podujatí,
súťaží a projektov, rovnako ako aj podpora významných osobností športového života. SOŠV je 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 nasledujúcich úloh:


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;



Napĺňanie verejného záujmu v športe podľa §2 Zákona o športe, a to podpora a rozvoj športu mládeže,
zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži, ochrana
integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.
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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 Nadácie.
Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru
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, p. Patrik Hrbek, ktorá dohliada na zákonnosť ich spracúvania, pričom
Vám je k dispozícii prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu, alebo na vyššie uvedenej adrese s označením
zásielky: „k rukám zodpovednej osoby“. Zodpovedná osoba je zároveň Vašim kontaktným bodom pre
akékoľvek otázky, prípadne žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov a pre uplatnenie Vašich práv.
V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v týchto podmienkach ochrany, obráťte
sa prosím na osobu zodpovednú za ochranu Vašich údajov.
AKÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV O VÁS SPRACÚVAME?
Sme o Vás oprávnení zhromažďovať a spracúvať nasledujúce informácie:


Identifikačné a kontaktné údaje účastníkov projektu – Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete Vy,
Váš zákonný zástupca, prípadne iná osoba pri registrácii na webovej stránke v rozsahu potrebnom na
riadne registrovanie, vyžiadanie propozícií projektu, či zapojenie sa do projektu (napr. meno, priezvisko,
adresa pobytu, e-mailová adresa, telefón), účasť na projekte, odovzdanie ocenenia a komunikácie ohľadom
súťaže.



Osobné údaje zákonného zástupcu účastníka projektu – spracúvame osobné údaje zákonného zástupcu
účastníka projektu v rozsahu e-mailovej adresy, mena a priezviska za účelom vyžiadania súhlasu so
spracúvaním osobných údajov maloletého účastníka projektu.



Osobné údaje súvisiace s účasťou na projekte – zbierame a spracúvame Vaše osobné údaje za účelom
riadneho vyhodnotenia projektu, ktorého sa zúčastňujete, posúdenie splnenia podmienok, zaslania výhry /
ocenenia / grantu, komunikácie ohľadom výsledkov a ich zverejnenia. Rozsah údajov je stanovený
v propozíciách súťaže / podujatia / projektu a zahŕňa najmä kontaktné a identifikačné údaje, údaje o športe,
ktorému sa venujete, športový klub, v ktorom pôsobíte a pod.).



Osobné údaje v rozsahu fotografií a videozáznamov - Vaše osobné údaje v rozsahu fotografií a
videozáznamov, týkajúce sa Vašej osoby v súvislosti s vašou účasťou na projekte Ukáž sa!, ktoré nám
poskytujete vy sami, prípadne Váš zákonný zástupca alebo iná osoba za účelom riadnej účasti na projekte
a za účelom riadneho vyhodnotenia a ocenenia vybraných obrazových záznamov.



Osobné údaje hlasujúcej osoby – Vaše osobné údaje v rozsahu Vášho užívateľského mena a e-mailovej
adresy použitej pri registrácií pri hlasovaní.



Akékoľvek iné osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť Nadácií počas, alebo v súvislosti
s priebehom projektu Ukáž sa!.

NA AKÉ ÚČELY A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
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Vaše osobné údaje spracúvame za účelom organizovania a vyhodnocovania projektu Ukáž sa! Účelom
tohto projektu je finančne podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové
výsledky a snaha o stieranie sociálnych rozdielov medzi mladými nádejnými športovcami. Po registrácií sa
všetky poskytnuté súťažné fotografie a videá účastníkov, ktorí splnili podmienky účasti v projekte
vyhodnotia internou komisiou zriadenou Nadáciou na tento účel. Následne komisia určí 12 účastníkov,
ktorých fotografie a videá budú posunuté do druhej fázy projektu, v ktorej budú osobné údaje súťažiacich
v rozsahu ako bolo uvedené pri registrácií zverejnené na sociálnej sieti a webovej stránke
www.olympic.sk, kde verejnosť svojim hlasovaním rozhodne o víťazovi, ktorému následne Nadácia
vyplatí výhru, resp. grant v súlade s podmienkami projektu. Právnym základom takéhoto spracúvania
osobných údajov je Vami vopred daný slobodný a informovaný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR,
ktorý si vyžiadame vždy, kedy je to objektívne možné.



Vaše osobné údaje spracúvame za účelom propagácie a informovania verejnosti o projekte Ukáž sa!
Takéto spracúvanie Vašich osobných údajov je založené na základe nášho oprávneného záujmu podľa
článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR spočívajúcom v presadzovaní verejného záujmu v športe podľa § 2 Zákona
o športe, podporovaní zdravého životného štýlu, propagácií myšlienok olympizmu a rozvoji olympijského
hnutia ako aj v rozvoji budúcich športových talentov. V prípadoch, kde to je objektívne možné, si od Vás
vždy vyžiadame súhlas s takýmto spracovaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.



Vaše osobné údaje spracúvame za účelom evidencie odovzdaných hlasov pre finalistov a vzájomnej
komunikácie s hlasujúcimi. Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je Vami vopred
daný slobodný a informovaný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý si vyžiadame vždy, kedy je
to objektívne možné.



Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uverejnenia v newslettri a informovaní o našich aktivitách,
súťažiach a podujatiach organizovaných Nadáciou a následnú komunikáciu s Vami, ak ste sa prihlásili
k odberu noviniek na základe Vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.



Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom dodržiavania zákonných povinností, preukázania, že sa
projekt uskutočnil, preukázania účtovných a daňových dokladov. Právnym základom pre takéto
spracúvanie osobných údajov je plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.



Vaše osobné údaje budeme spracúvať aj za účelom vybavovania agendy práv dotknutých osôb, ak sa na
nás obrátite ako dotknutá osoba a uplatníte voči nám svoje práva vyplývajúce z predpisov na ochranu
osobných údajov.

ODKIAĽ ZHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?


Osobné údaje, ktoré spracúvame, získavame priamo od Vás v priebehu procesu registrácie na webovej
stránke, pri zaslaní prihlášky / súťažného príspevku, pri zaslaní fotografie / videa a pri vyhodnocovaní
projektu, v priebehu projektu, prípadne ďalšie údaje, ktoré uvediete v rámci telefonickej / e-mailovej
komunikácie s nami.



Vaše osobné údaje získavame od Vašich zákonných zástupcov, prípadne iných blízkych osôb, ktorí
poskytujú Vaše osobné údaje počas registrácie v rámci projektu Ukáž sa! za Vás. V prípade, ak
registračný formulár vyplní iná osoba ako účastník projektu alebo jeho zákonný zástupca, je táto
osoba povinná uviesť e-mailovú adresu zákonného zástupcu účastníka, aby Nadácia mohla získať
súhlas zákonného zástupcu účastníka projektu so spracúvaním jeho osobných údajov Nadáciou.
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V prípade osôb mladších ako 16 rokov je súhlas so spracúvaním osobných údajov oprávnený udeliť iba
zákonný zástupca osoby, ktorá je registrovaná. Nadácia je povinná o takýto súhlas požiadať zákonného
zástupcu prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v registračnom formulári. V prípade, že zákonný
zástupca neudelí takýto súhlas, Nadácia si vyhradzuje právo danú osobu vylúčiť z projektu a zaväzuje sa
jej osobné údaje bezodkladne zlikvidovať.

KTO OKREM NADÁCIE MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM?
Nadácia môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:


Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, a to s preverenými a zmluvne zaviazanými
externými obchodnými partnermi, ktorí nám pomáhajú pri spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov.
Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre Nadáciu vytvárajú a zabezpečujú funkčné a bezpečné
systémy, prípadne pre Nadáciu poskytujú softvérové alebo iné služby, ktoré sú nevyhnutné pre spracúvanie
Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.



Ďalšie osoby, ktoré prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi sú zamestnanci Nadácie, ktorí sú
pravidelne školení o postupoch zákonného a bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Všetci
zamestnanci Nadácie sú právne zaviazaní dodržiavať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch.



Medzi príjemcov patria najmä spoločnosti poskytujúce služby správy registratúry a archívnictva, externé
spoločnosti zabezpečujúce služby pri vývoji a podpore interných systémov, poskytovatelia hostingu,
poskytovatelia služieb dátového centra, poskytovatelia cloudových služieb, doručovatelia a spoločnosti
poskytujúce kuriérske služby, prepravné spoločnosti a poskytovatelia ubytovacích služieb. Bližšie
informácie o našich aktuálnych sprostredkovateľoch Vám kedykoľvek na vyžiadanie poskytne naša
zodpovedná osoba. V prípade týchto sprostredkovateľov Nadácia zabezpečila zvýšenie právnych záruk pre
ochranu Vašich osobných údajov pred uzatvorením zmluvy v súlade s čl. 28 ods. 3 GDPR.



Medzi našich sprostredkovateľov patrí aj Slovenský olympijský a športový výbor, občianske združenie,
so sídlom Kukučínova 26, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 811 082, registrovaná
v Evidencii občianskych združení, a tiež Slovenská olympijská marketingová, a.s., so sídlom
Kukučínova 26, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 801 549, registrovaná Obchodným
registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2611/B, ktorí nám pomáhajú pri realizácii
tohto projektu (napr. pri organizovaní súťaže, poskytovaním online priestoru, vedení marketingových
kampaní, a pod.).



Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich
zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície a pod.), ktoré však
nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR.

DOCHÁDZA K CEZHRANIČNÉMU PRENOSU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
K Vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení zamestnanci Nadácie, zamestnanci 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.
K Vašim osobným údajom môžu mať prístup oprávnení zamestnanci Medzinárodného olympijského výboru
z dôvodu nášho plnenia záväzkov voči medzinárodnej olympijskej organizácii Medzinárodný olympijský výbor
spočívajúcich v preukazovaní využívania zdrojov Medzinárodného olympijského výboru, prípadne zdokladovaní
konania sa projektu pod jeho záštitou.
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V prípade, ak by za výnimočných okolností dochádzalo k prenosu Vašich osobných údajov mimo EÚ a EHP,
zaväzujeme sa dodržať podržať podmienky pre cezhraničný prenos stanovené v predpisoch na ochranu osobných
údajov.
DOCHÁDZA V NADÁCIÍ K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU VAŠICH ÚDAJOV S PRÁVNYM
ÚČINKOM NA VÁS?
Nie, nedochádza.
AKO SA VAŠE ÚDAJE ZVEREJŇUJÚ?
Nadácia a jej partneri sú oprávnení niektoré Vaše osobné údaje uverejniť prostredníctvom svojich informačných
kanálov, webovej stránky, sociálnych sietí, v tlačenej alebo elektronickej podobe prostredníctvom magazínu
Olympijská revue, propagačných materiálov týkajúcich sa projektu Ukáž sa!, v newsletteri, na svojej webovej
stránke www.olympic.sk a v informačnej brožúre týkajúcej sa projektu, prípadne prostredníctvom iných
komunikačných kanálov Nadácie v súlade s § 78 ZOOÚ.
AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na
účely spracovania ako sú uvedené v týchto podmienkach ochrany. Štandardne Vaše osobné údaje uchovávame po
dobu 5 - 10 rokov, v závislosti od druhu osobných údajov a účelu, na ktorý sme osobné údaje od Vás získali.
Garantujeme Vám, že náhodne získané údaje v žiadnom prípade ďalej nespracúvame na žiaden účel vymedzený
Nadáciou. Ak je to možné, dotknutú osobu bezodkladne informujeme a v závislosti od povahy prípadu poskytneme
nevyhnutnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po vyššie uvedenom všetky
náhodne získané údaje bezpečným spôsobom zlikvidujeme.
STE POVINNÍ POSKYTNÚŤ NÁM VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou /
zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutá osoba zapojená do súťaže.
V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe, ktorým je Váš slobodne daný súhlas
podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať, pričom máte právo využiť ten
istý spôsob, akým ste nám súhlas udelili. V prípade akýchkoľvek pochybností o tom, ako odvolať Váš súhlas so
spracúvaním osobných údajov, prosím kontaktujte nás použitím kontaktných údajov uvedených v hornej časti
týchto podmienok ochrany. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním.
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.
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 osobných údajov máte ako dotknutá osoba určité práva.
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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 spracovanie - za určitých okolností ste oprávnení 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 Váš/Vášho výberu.



Právo namietať - máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených
záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý oprávnený záujem na spracovanie 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 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
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na adresu sídla Nadácie) 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 spresnenie.
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 Nadácia nebude príslušná 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 webovej stránke www.olympic.sk, alebo osobitným oznámením prostredníctvom
emailu.
Táto verzia bola vydaná dňa 01.06.2019.
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