SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom
pohybe takýchto údajov a v nadväznosti na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „súhlas“)
1.
Prevádzkovateľ
obchodné meno: Zväz slovenského lyžovania, o. z.
sídlo:
Tuhovská 10528/27, 831 06 Bratislava - Vajnory
štát:
Slovenská republika
IČO:
50671669
2.
Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame
Pod pojmom osobné údaje sa v zmysle GDPR rozumejú akékoľvek informácie
týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
Identifikovateľná je tá fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo
nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo,
lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré
prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu,
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Osobné
údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a na dosiahnutie konkrétneho
účelu spracúvania. Tento účel je vždy vymedzený pred samotným získaním
osobných údajov, pričom bez spracúvania osobných údajov by tento legitímny
účel nebolo možné dosiahnuť.
3.
Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame a právny základ na ich
spracúvanie
Na splnenie rôznych účelov potrebujeme od Vás zbierať a spracúvať rozličné
kategórie osobných údajov.
Účel:
- Registrácia na zasielanie informačných oznámení

Na to, aby sme Vám mohli pravidelne zasielať informačné oznámenia
(tzv.newsletter), potrebujeme Váš súhlas. V Podľa smernice GDPR je súhlas
jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a
jednoznačným vyjadrením Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov,
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Zbierané údaje:
- Meno a priezvisko
- E-mail
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ktoré sa Vás týkajú.
Účel:
- Prihláška na registráciu jednotlivca – formulár
Zbierané a spracovávané údaje sú len tie, ktoré jednotlivec sám dobrovoľne
vyplní vo formulári.
Zbierané údaje:
- pokiaľ sa jedná o maloleté dieťa, zbierame informácie o jeho zákonnom
zástupcovi. Konkrétne nasledovné údaje:
o titul,
o meno,
o priezvisko,
o datum narodenia,
o telefónne číslo,
o e-mailová adresa,
o adresa trvalého bydliska (ulica, číslo domu, mesto, PSČ, štát)
o korešpondenčná adresa (v prípade, že sa líši od adresy trvalého
bydliska – ulica, číslo domu, mesto, PSČ, štát)
-

od dospelého záujemcu o členskú príslušnosť v ZSL, o.z. zbierame
nasledovné údaje:
o titul,
o meno
o priezvisko,
o dátum narodenia,
o telefónne číslo,
o E-mail,
o adresa trvalého bydliska (ulica, číslo domu, mesto, PSČ, štát),
o korešpondenčná adresa (v prípade, že sa líši od adresy trvalého
bydliska – ulica, číslo domu, mesto, PSČ, štát),
o zamestnanie a adresa zamestnávateľa,
o veľkosť oblečenia,
o príslušnosť k lyžiarskemu oddielu / klubu,
o pozície, na ktoré sa jednotlivec prihlasuje.

Zbierané a spracovávané údaje sú len tie údaje, ktoré jednotlivec sám
dobrovoľne vyplní vo formulári.
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Účel:
- Prihláška na registráciu klubu - formulár
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Zbierané údaje:
o názov klubu,
o počet členov,
o IČO,
o adresa klubu,
o kontaktné údaje na štatutára klubu, príp. jeho zástupcu:
▪ titul,
▪ meno,
▪ priezvisko,
▪ dátum narodenia,
▪ funkcia,
▪ E-mail,
▪ adresa trvalého bydliska (ulica adresa trvalého bydliska
(ulica, číslo domu, mesto, PSČ, štát),
▪ korešpondenčná adresa (v prípade, že sa líši od adresy
trvalého bydliska – ulica, číslo domu, mesto, PSČ, štát),
▪ veľkosť oblečenia.
4.
Komu osobné údaje sprístupňujeme
K Vašim údajom pristupujeme s rešpektom. Spracúvajú ich oprávnené osoby
v rámci našej spoločnosti, ktoré sú zaviazané mlčanlivosťou, pričom táto ich
povinnosť trvá aj po skončení ich spolupráce s nami.
Osobné údaje sa po vyplnení odosielajú do systému Mailchimp. Z tejto
platformy sa odosielajú newslettre. Osobné údaje z prihlášok na registráciu
jednotlivcov alebo klubov sa uchovávajú v našom informačnom systéme.
Staráme sa o bezpečnosť Vašich údajov a nakladáme s nimi len v súlade s
platnými právnymi predpismi. Dôraz kladieme na bezpečnostné, technické,
organizačné a personálne zabezpečenie spracúvaných údajov. Osobné údaje v
elektronickej forme uchovávame v databázach a systémoch, ktoré chránime
pred akýmkoľvek poškodením, zničením, stratou či iným zneužitím. Prístup do
nich majú len osoby, ktoré s osobnými údajmi potrebujú nakladať s ohľadom
na účel spracúvania osobných údajov. Kvalitu zabezpečenia osobných údajov
pravidelne kontrolujeme a vylepšujeme.

obchodné meno:

Zachráňme lyže, n. f.
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Prevádzkovateľ zdieľa všetky osobné údaje spomenuté v tomto dokumente s
družným objektom:
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sídlo:
štát:
IČO:

Páričkova 1101/27, 821 08 Bratislava – Ružinov
Slovenská republika
52293190

5.
Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje od Vás žiadame a získavame vždy zásadne na konkrétny,
vopred stanovený účel.
- Zasielanie noviniek prostredníctvom newslettera,
- Komunikácia s Vami
- Informácie udelené pri prihláške na registráciu jednotlivcov alebo klubov
sa uchovávajú v informačnom systéme. ktorý slúži na archiváciu
všetkých členov zväzu. Ten odosiela personalizované oznámenia, najmä
o blížiacich sa pretekoch, dosiahnutých výsledkoch a celkový prehľad
o členskej základni.
6.
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa udelenia
súhlasu až do ukončenia funkčnosti projektu Zachráňme lyže, po ktorom budú
osobné údaje vymazané. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným
údajom, právo na opravu, na vymazanie (na zabudnutie), na obmedzenie
spracúvania, právo namietať.
Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to
informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú adresu, na ktorú je zasielaný
súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďalšie informácie týkajúce sa
spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa
prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz
osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a
pod., sú dostupné na vyžiadanie prostredníctvom e-mailovej adresy
press@zsl.sk.
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7.
Kontaktujte nás
V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás môžete kontaktovať
mailom na: press@zsl.sk.
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Dátum poslednej korekcie: 5.7.2019
Bratislava, 5.12.2017
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