
 

 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Meno a priezvisko účastníka: (žiak, študent, športovec)               ................................................................... 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:      ................................................................... 

Dátum narodenia účastníka:     .................................................................... 

Škola, organizácia (názov a adresa):                   .................................................................... 

 

Vyhlasovateľom a organizátorom aktivít, podujatí a súťaží a prevádzkovateľom osobných údajov je Slovenský 

olympijský a športový výbor, Junácka 6, Bratislava 831 03, IČO: 30 811 082 (ďalej ako „SOŠV“).  

 

Dolu podpísaný zákonný zástupca žiaka / študenta / športovca / iného účastníka*, ktorý sa zúčastní aktivity, 

podujatia a súťaží (výtvarná súťaž - Bojujeme v Pekingu so srdcom draka“). 

 

1. SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM* so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia 

a označenie navštevovanej školy žiaka / študenta / športovca / iného účastníka za účelom zabezpečenia účasti, 

dohľadu nad dodržiavaním pravidiel na aktivitách a súťažiach SOŠV a vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov 

súťaže v tlačových alebo elektronických médiách, webových portáloch a profiloch SOŠV na sociálnych sieťach. 

 

2. SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM* s fotografovaním, s vyhotovením a použitím podobizne, obrazových snímok, 

zvukových a obrazovo-zvukových záznamov žiaka / študenta / športovca / iného účastníka*, ktoré budú 

zaznamenané počas podujatia, vo forme ich nekomerčného i komerčného zverejnenia v tlačových alebo 

elektronických médiách, webových portáloch a profiloch SOŠV na sociálnych sieťach a vo forme ich sprístupnenia 

verejnosti za účelom podpory a propagácie športu a športových alebo osvetových aktivít, vrátane uchovávania 

historických a štatistických údajov podujatia jeho vyhlasovateľmi a organizátormi.  

 

3. Súhlas vyslovený v bode 1. a 2. udeľujem na čas 5 rokov od udelenia. Po uplynutí doby súhlasu budú osobné 

údaje náležite zlikvidované. 

 

4. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek slobodne odvolať (i) zaslaním e-mailu o odvolaní súhlasu 

na adresu zodpovednej osoby, p. Patrika Hrbeka,  email: privacy@olympic.sk alebo (ii) zaslaním odvolania 

súhlasu na vyššie uvedenú korešpondenčnú adresu s označením „k rukám zodpovednej osoby“. Odvolanie 

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu.    

 

5. Potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s Podmienkami ochrany súkromia. Som si vedomý/á, že poskytnutie 

tohto súhlasu nebude mať žiadne negatívne dôsledky pre moju osobu. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Ďalšie 

informácie o spracúvaní osobných údajov SOŠV a tretími stranami vrátane informácií o spôsobe odvolania tohto 

súhlasu, ako aj poučenie o právach dotknutých osôb sú súčasťou Podmienok ochrany súkromia dostupných na 

webovej stránke https://www.olympic.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov-sukromia. Zároveň 

potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s Podmienkami a pravidlami súťaže a Podmienkami ochrany 

súkromia, takisto ako aj celý súťažný tím. 
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6. V prípade neplnoletého účastníka súhlas podpisuje jeho zákonný zástupca. 

 

7. V prípade, ak prihlášku do súťaže alebo na akciu zasiela iná fyzická alebo právnická osoba, je potrebné, aby 

k prihláške/súťažnému príspevku bol pripojený tento súhlas. 

 

 

 

 

V ....................................................., dňa ........................................................... 

* nehodiace sa prečiarknite  

 

 

 

 

 

.....................................................................       ................................................................... 

Podpis:  dotknutá osoba / zákonný zástupca   Podpis: plnoletej dotknutej osoby 

 


