Znenie informačnej povinnosti pre spracúvanie osobných údajov účastníkov
aktivity Kids & Senior Tour:
Prevádzkovateľom osobných údajov je : Kristoff s. r. o. Nádražná 1830/10 914 51 Trenčianske
Teplice, IČO : 52018491
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:
- fyzických osôb, ktoré sa zúčastnia športovej aktivity, teda dospelých účastníkov, detí
a ich zástupcov v rozsahu: meno, vek, bydlisko v rozsahu obec/mesto a telefónne číslo
resp. mail na účel identifikácie dotknutých osôb a následnej komunikácie.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním
na formulári podľa §13 odst.1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a
jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného
potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov. Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať a prevádzkovateľ je
povinný bezodkladne prestať osobné údaje spracúvať a bezpečne zlikvidovať.
Účelom spracúvania je dobrovoľná identifikácia účastníkov na súťažných podmienkach
účastníkov športových aktivít za účelom určenia výhercu / výhercov súťaže.
Doba spracúvania Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na plnenie tohto účelu,
tzn. počas trvania súťaže. Po uplynutí uvedenej doby do 3 dní budú osobné údaje zlikvidované.
Sprostredkovatelia, tretie strany : K týmto osobným údajom môžu mať prístup aj ďalšie
osoby, najmä zamestnanci prevádzkovateľa a organizátori športovej aktivity, poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti, ako aj iné osoby, ktorých participácia je nevyhnutná na zabezpečenie
vyššie uvedeného účelu.

Prevádzkovateľ upozorňuje účastníkov súťaže, že z tejto aktivity budú vyhotovované
fotografie, ktoré budú Prevádzkovateľom zverejnené.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností je kontaktnou osobou prevádzkovateľa :
Roman Krištof – Kristoff s.r.o.
tel. číslo: +421 904 303 031
e-mail: podnaturu@gmail.com
V Trenčianskych Tepliciach 1.6. 2022
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Práva dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov
1. Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás
požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami
o spracúvaní Vašich osobných údajov.
2. Právo na opravu
Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, aktuálne
a úplne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete náš požiadať
o opravu alebo doplnenie.
3. Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich
údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
- Už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
- Odvoláte svoj súhlas;
- Namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
- Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje nezákonne;
- Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť.
4. Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej
žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi nebudeme
pracovať. K obmedzeniu osobných údajov dôjde, ak :
- Nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až pokiaľ neoveríme ich správnosť,
- Spracovávame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na
miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,
- Vaše údaje už nepotrebujeme, alebo potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie svojich práv,
5. Právo na prenosnosť
Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá Vám
umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše
osobné údaje preniesli Vami vybranému subjektu priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme
v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracovanie
súhlas.
6. Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Na základe námietky Vaše osobné
údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch :
- Z dôvodu nášho oprávneného záujmu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to
osobné dôvody.
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