Vážená dotknutá osoba,
radi by sme Vás informovali o tom, akým spôsobom a za akým účelom spracúvame, ako
prevádzkovateľ, Vaše osobné údaje a zároveň by sme Vám chceli priblížiť Vaše práva v
oblasti ochrany osobných údajov.
S akýmikoľvek otázkami alebo pri uplatňovaní Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov
sa prosím obracajte priamo na nás ako prevádzkovateľa, a to prostredníctvom kontaktov
uvedených nižšie.
Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabezpečiť ochranu súkromia, dôverných informácií a
osobných údajov, ktoré nám boli zverené. V rámci tohto základného záväzku sme sa zaviazali
zaistiť zodpovedajúcu ochranu a využívanie osobných údajov.
Bližšie údaje o podmienkach, za ktorých spracúvame Vaše osobné údaje, nájdete v
nasledujúcich častiach.
Kto je prevádzkovateľ?
Prevádzkovateľom osobných údajov je v súlade s príslušnou legislatívou v oblasti ochrany
osobných údajov:
Obchodné meno:

Slovenský zväz moderného päťboja

IČO:

30788714

Sídlo:

Junácka 2951/6, 83280
Slovenská republika

Kontaktné údaje:

smpa@pentathlo.sk 0905650170

Bratislava - mestská časť Nové Mesto,

Kto môže byť dotknutou osobou, aké kategórie osobných údajov spracúvame a aký je účel
a právny základ spracúvania, doba uchovávania, ako získavame Vaše údaje, čo v prípade
ich neposkytnutia a kto je ich príjemcom?
Tieto informácie sú prehľadne uvedené v tabuľke, ktorá predstavuje neoddeliteľnú súčasť
tejto informácie o spracúvaní. Uvedená tabuľka je z dôvodu riadneho zobrazenia dostupná
tu:
https://www.pentathlon.sk/content/dokumenty-szmp-predpisy-smernice-registrein%C3%A9
Kde spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame na uvedené účely prevažne v Európskej únii. V rámci
spracovateľských operácii uvedených v tejto informácii ale v ojedinelých prípadoch dochádza
(okrem spracúvania údajov v EÚ) aj k prenosu do tretej krajiny – Monackého kniežatstva. K
cezhraničnému prenosu dochádza v spojitosti s povinným členstvom prevádzkovateľa
v medzinárodnej športovej organizácií.

Primerané záruky pre tento cezhraničný prenos sú zabezpečené vo forme štandardných
doložiek o ochrane údajov v zmysle čl. 46 GDPR.
Ako spracúvame Vaše osobné údaje?
Spracúvanie Vašich údajov môže byť manuálne, ale aj automatizované, ktoré prebieha
v našich informačných systémoch alebo v informačných systémoch našich
sprostredkovateľov. Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom vybraných
zamestnancov prevádzkovateľa. V tejto súvislosti dbáme o to, aby k Vašim osobným údajom
mali prístup len poverení a vyškolení zamestnanci, a aby zachovávali mlčanlivosť o všetkých
údajoch (osobných či iných), o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce. V rámci
spracúvania osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu
rozhodovaniu vrátane profilovania.
Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?
V zmysle príslušnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (ak všeobecne záväzný
právny predpis neustanovuje inak), máte právo:
- na informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov;
- na prístup ku svojim osobným údajom, vrátane práva získať kópiu Vašich údajov, ktoré
spracúvame;
- na prenosnosť svojich údajov, ktoré ste nám poskytli (v štruktúrovanom, bežne používanom
a strojovo čitateľnom formáte), a ktoré spracúvame (automatizovanými prostriedkami) na
základe Vášho súhlasu, v rámci plnenia zmluvy alebo na základe Vašej žiadosti pred
uzavretím zmluvy, a ktoré sú spracúvane; môžete vzniesť požiadavku, aby sme Vaše údaje
poskytli inému prevádzkovateľovi (v prípade, že je takýto prenos technicky možný);
- na opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov. Ak je správnosť
Vašich údajov sporná, môžete požiadať o obmedzenie ich spracúvania po dobu, kedy
budeme ich správnosť overovať;
- na obmedzenie spracúvania údajov za stanovených podmienok, pri ktorom údaje budeme
uchovávať, ale nebudeme ich inak používať;
- na vymazanie svojich osobných údajov, avšak len v prípadoch stanovených legislatívou v
oblasti ochrany osobných údajov, a to napríklad ak:
-

Vaše údaje už pre nás nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak
spracúvali;
namietate spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu a
nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad
Vašimi záujmami, právami a slobodami;

- ak sa domnievate, že došlo v súvislosti so spracúvaním údajov k porušeniu Vašich práv
alebo ste boli priamo dotknutý na svojich právach v oblasti ochrany osobných údajov, máte
právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, adresa Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov, tel. číslo: +421 /2/ 3231
3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/) alebo príslušný
súd.
V čom spočíva Vaše právo namietať?
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je
vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu. Námietku môžete vzniesť
prostredníctvom našej zodpovednej osoby, osobne alebo s využitím iných kontaktných
údajov prevádzkovateľa.
V prípade ak zistíme, že náš oprávnený záujem preváži nad Vašimi záujmami alebo
základnými právami a slobodami, môžeme v spracúvaní Vašich osobných údajov pokračovať.
Ak bude Vaša námietka uznaná za oprávnenú, nebudeme ďalej Vaše osobné údaje za daným
účelom spracúvať.
Ako často aktualizujeme túto informáciu?
Túto informáciu o spracúvaní osobných údajov priebežne kontrolujeme a môžeme ju
príležitostne meniť (najmä s cieľom dodržať súlad s právnymi predpismi a postupmi ochrany
osobných údajov).
Aktualizované verzie budú k dispozícii na našom webovom sídle.

