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VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ŠPORTOVÝCH AKTIVITÁCH ORGANIZOVANÝCH  

PENGUIN SPORT CLUBOM 

  

Občianske združenie Penguin sport club so sídlom Beckov 427, 916 38 Beckov, IČO: 42279607, organizuje športové aktivity v 

rozsahu ponuky zverejnenej na svojej webovej stránke www.detiasport.sk.  

 

Čl. I. 

Výklad pojmov 

 

„Objednávateľ“ znamená osobu, ktorá je v Prihláške uvedená ako zákonný zástupca. 

„Poskytovateľ“ znamená Penguin sport club, o. z., Beckov 427, 916 38 IČO: 42279607.  

„Dieťa“ znamená osobu uvedenú ako dieťa v Prihláške. 

„Športová aktivita“ znamená: denný/pobytový detský tábor, plavecký kurz, lyžiarsky kurz, kurz ľadového korčuľovania, in – line 

kurz, pohybová príprava. 

„Cena za športovú aktivitu“ znamená sumu uvedenú ako cena v Prihláške.  

 

Čl. II. 

Prihlásenie na športovú aktivitu 

 

Na vybranú športovú aktivitu je možné prihlásiť sa vyplnením elektronickej prihlášky zverejnenej na webovej stránke 

www.detiasport.sk a zaplatením uvedeného poplatku za športovú aktivitu.  

 

Čl. III. 

Cena a spôsob platby 

 

Cenu za športovú aktivitu spolu so spôsobom úhrady obdrží Objednávateľ v spätnom e-maile po potvrdení prihlášky zo strany 

Poskytovateľa.  

Čl. IV. 

Práva a povinnosti Poskytovateľa 

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť program športovej aktivity ako aj miesto konania športovej aktivity, a to z 

nasledovných dôvodov:  

a) nevhodné počasie (pri aktivitách konaných v exteriéri) 

b) prekážky na strane dodávateľa alebo zmluvného partnera poskytovateľa.  

V prípade, že nastane situácia predpokladaná v ods. 1 tohto článku, Poskytovateľ vykoná zmenu programu a/alebo miesta 

konania športovej aktivity tak, aby čo najviac zodpovedala programu a miestu, ktorý si Objednávateľ vybral. Zmenu 

programu a/alebo miesta konania športovej aktivity Poskytovateľ Objednávateľovi oznámi vhodným spôsobom a v 

primeranej lehote. Zmluvné strany sa pre odstránenie pochybností dohodli, že zmena programu a/alebo miesta konania 

športovej aktivity nie je dôvodom na zmenu Ceny a ani na zrušenie účasti dieťaťa na športovej aktivite.  

2. Poskytovateľ má právo zrušiť športovú aktivitu v nasledovných prípadoch:  

a) nedostatočná obsadenosť športovej aktivity 

b) bezprostredná hrozba živelných pohrôm (napr. požiar, povodeň a pod.),  

c) výskyt nebezpečných nákaz, ochorenia.  

3. V prípade zrušenia športovej aktivity je Poskytovateľ povinný vrátiť Cenu v plnej výške, a to do 10 dní odo dňa oznámenia o 

zrušení danej športovej aktivity. 

 

Čl. V. 

Práva a povinnosti Objednávateľa 

  

1. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je povinný priviesť Dieťa na programom stanovené miesto a v určenom čase. 

2. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je povinný Dieťa vyzdvihnúť, a to v čase a na mieste určenom programom 

vybranej športovej aktivity.  
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3. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je osobitne povinný písomne informovať Poskytovateľa najmä o:  

a) alergiách, ktorými Dieťa trpí,  

b) ochoreniach, ktorými Dieťa trpí,  

c) iných zdravotných resp. sociálnych ťažkostiach, ktoré by mohli počas športovej aktivity u Dieťaťa nastať alebo ktoré by 

mohli účasť Dieťaťa na vybranej športovej aktivite obmedziť.  

4. V prípade, že Objednávateľ písomne informuje Poskytovateľa podľa ods. 5, je zároveň povinný poskytnúť/odovzdať lieky 

oprávnenej osobe Poskytovateľa vzťahujúce sa k oznámenej alergii alebo ochoreniu, ak Dieťa také lieky užíva a poučiť 

zodpovednú osobu o dávkovaní liekov.  

 

Čl. VI. 

Odstúpenie od všeobecných podmienok účasti na športových aktivitách, zmluvné pokuty 

1. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od všeobecných podmienok účasti na športových aktivitách, a to aj bez udania 

dôvodu. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia Spoločnosti.  

2. V prípade odstúpenia je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu, a to vo výške, ktorá sa vypočíta 

nasledovným spôsobom:  

a) v prípade odstúpenia do 30 dní pred nástupom na vybranú športovú aktivitu - 0 % z ceny za športovú aktivitu. 

(Poskytovateľ Objednávateľovi vráti 100% úhrady) 

 

b) v prípade odstúpenia od 3 do 29 dní pred nástupom na vybranú športovú aktivitu - 50 % z ceny za vybranú športovú 

aktivitu (Poskytovateľ v tomto prípade Objednávateľovi vráti  50 % z úhrady). 

 

c) V prípade odstúpenia menej ako 3 dni pred nástupom vybranú športovú aktivitu alebo ak dieťa nenastúpilo na 

športovú aktivitu vôbec je povinný Objednávateľ zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% z Ceny 

vybranej športovej aktivity.   

3. Poskytovateľ môže Objednávateľovi, ktorý odstúpil od všeobecných podmienok účasti na športových aktivitách, v prípade, 

že má voľnú kapacitu, ponúknuť možnosť účasti Dieťaťa na vybranej športovej aktivite v náhradnom termíne. V tomto 

prípade sa zmluvná pokuta neuhrádza, Objednávateľ je však povinný uhradiť rozdiel v Cene, ak je Cena za náhradnú 

športovú aktivitu vyššia ako Cena za pôvodne vybranú športovú aktivitu.  

4. Poskytovateľ má právo vyradiť dieťa zo športovej aktivity a to v prípade, ak Dieťa závažným spôsobom porušuje disciplínu 

a nerešpektuje pokyny inštruktorov, či stanovený poriadok danej športovej aktivity. V takom prípade Objednávateľ nemá 

nárok na vrátenie Ceny, ani jej pomernej časti.  

 

Čl. VII. 

Vyhlásenia Objednávateľa 

1. Objednávateľ vyhlasuje, že Dieťa, ktoré prihlásil na vybranú športovú aktivitu:  

a) má základné sociálne návyky,  

b) je schopné zaradiť sa do kolektívu, 

c) je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov,  

d) je schopné stráviť deň bez prítomnosti svojho rodiča.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom 

bezdôvodne narúšať priebeh danej športovej aktivity.  

3. Objednávateľ poučí Dieťa pred nástupom na vybranú športovú aktivitu, že:   

- si má dávať pozor na svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov športovej aktivity a zbytočne ho neohrozovať,  

- má dodržiavať pokyny inštruktorov,  

- nesmie ničiť a poškodzovať priestory športoviska, pomôcky a prírodu, v ktorej sa bude nachádzať,  

- je povinné okamžite informovať svojho inštruktora o úraze svojom, alebo úraze ktoréhokoľvek iného účastníka, ak sa o 

tom dozvie, ďalej o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, ktorými by Dieťa trpelo ako je nevoľnosť, bolesť hlavy, 

brucha a iné,  

- je povinné hlásiť inštruktorovi akékoľvek vzdialenie sa od skupiny (WC, pitie, atď.).  
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4. Objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že vzhľadom na športový charakter vybranej športovej aktivity môže dôjsť k úrazu 

dieťaťa, prípadne inému náhodnému a neúmyselnému poškodeniu zdravia, a to aj pri zachovaní maximálneho odborného 

dohľadu inštruktorov a zodpovedných osôb. Objednávateľ sa zaväzuje, že si v prípade dodržania všetkých povinností 

týkajúcich sa odborného dozoru zo strany Poskytovateľa nebude uplatňovať prípadné nároky zo zodpovednosti za škodu, 

najmä nároky z náhrad za bolestné, prípadne sťaženia spoločenského uplatnenia a iné. 

  

Čl. VIII. 

Vyhlásenia Poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že všetci jeho inštruktori a zodpovedné osoby, ktoré na vybranej športovej aktivite prichádzajú do 

styku s deťmi boli riadne poučení a zaškolení na predchádzanie nepredvídaných udalostí a sú schopní poskytnúť prvú pomoc. 

 

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že vynaloží maximálne úsilie k dodržaniu programu a miesta konania vybranej športovej aktivity. 

 

Čl. IX. 

Ochrana osobných údajov 

1. Objednávateľ svojim potvrdením týchto všeobecných podmienok účasti na športových aktivitách organizovaných Penguin 

sport clubom výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov ako aj osobných údajov Dieťaťa, ktoré Poskytovateľ 

spracúva v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, a to v rozsahu predpokladanom Prihláškou. Objednávateľ berie na 

vedomie, že účelom spracovania osobných údajov Objednávateľa, ako aj jeho Dieťaťa, je zabezpečenie riadneho výkonu 

činností súvisiacich so všeobecnými podmienkami účasti na športových aktivitách..  

2. Objednávateľ výslovne súhlasí s fotografovaním a natáčaním Dieťaťa pri športových aktivitách a následným využitím 

fotografií a videí na propagáciu športových aktivít organizovaných Poskytovateľom, rovnako tak súhlasí so zverejnením 

fotografií na internetovej stránke www.detiasport.sk a na facebookovom a instagramovom profile Poskytovateľa. V prípade 

nesúhlasu informuje Objednávateľ písomnou formou (e-mailom, poznámkou pri vyplňovaní prihlášky), že nesúhlasí s čl.IX 

bodom 2 Všeobecných podmienok účasti na športových aktivitách organizovaných Penguin sport clubom, pričom žiadosť 

bude automaticky akceptovaná. Nesúhlas s bodom 2 tohto článku neovplyvňuje platnosť súhlasu s ostatnými bodmi týchto 

podmienok. 

3. Objednávateľ súhlasí, aby Poskytovateľ aj po ukončení vybranej športovej aktivity ďalej viedol vo svojom informačnom 

systéme osobné údaje Objednávateľa, ako aj Dieťaťa, a to pre prípad ďalšieho prihlásenia a aby mohol byť Objednávateľ 

Poskytovateľom informovaný o pripravovaných športových aktivitách organizovaných Penguin sport clubom. Objednávateľ 

je oprávnený konať v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov. 
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Vážení rodičia, zákonní zástupcovia detí a účastníci našich aktivít,  

  

v súlade s novou legislatívou o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR), ako aj z dôvodu transparentného prístupu ku 

každému potenciálnemu záujemcovi o naše služby alebo spoluprácu sme 

vypracovali nové zásady spracúvania osobných údajov občianskeho združenia Penguin sport club, ktoré vám v tomto 

dokumente podrobne predstavujeme. 

Aktuálne sú zabezpečené v súlade s novými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov. 

K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou, a preto v nových podmienkach 

spracúvania osobných údajov nájdete všetky potrebné údaje: 

• kto sme a aké osobné údaje spracúvame 

• prečo spracúvame vaše osobné údaje 

• právny základ spracúvania 

• komu údaje poskytujeme 

• doba spracúvania 

• práva dotknutých osôb 

• pýtajte sa – kontakt (zodpovedná osoba) 

  

  

  

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

občianskeho združenia Penguin sport club 

v súlade s novým nariadením „GDPR“ účinným od 25. 5. 2018 

  

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – na rodičov detí, na zákonných zástupcov detí, na deti, resp. na 

účastníkov na našich aktivitách a na ostatných potenciálnych záujemcov o naše služby poskytované prostredníctvom občianskeho 

združenia Penguin sport club.  

Pri poskytovaní našich služieb vždy berieme na zreteľ vaše súkromie. Uvedomujeme si svoj záväzok voči svojim užívateľom. 

Plne si uvedomujeme naše záväzky voči vám prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich vaše súkromie 

a ochranu vašich osobných údajov. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne.  V rámci 

našich služieb môžete spravovať svoje súkromie rôznym spôsobom, pričom máte vždy možnosť využiť svoje 

práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(„Zákon“). 

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva vaše osobné údaje, 

komu sú vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona, ako ich môžete uplatniť. 

  

Kto sme - prevádzkovateľ 

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené občianskym združením Penguin sport club, Beckov 427, 916 38 Beckov, IČO: 

42279607. Z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa. 

  

Aké typy informácii o vás zhromažďujeme? 

Preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby ako aj preto, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať, zhromažďujeme o 

vás informácie. 

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým 

spôsobom spravujete ovládanie svojej ochrany súkromia u nás. V zásade sa jedná o informácie, ktoré nám odovzdávate v priamej 

súvislosti s konkrétnou poskytovanou službou a to: 

- informácie potrebné k prihláseniu sa na konkrétnu zvolenú aktivitu prostredníctvom webovej stránky www.detiasport.sk alebo 

prostredníctvom elektronickej pošty na email info@detiasport.sk 

- informácie, ktoré poskytujete pri používaní zvolenej služby – napríklad fotografie, príspevky, komentáre 

- informácie poskytované pri našich platených službách – platobné informácie 

- informácie súvisiace s vašimi dopytmi riešenými našou zákazníckou podporou –napr. sťažnosti, podnety, upozornenia 

  

Prečo spracúvame vaše osobné údaje? 

Na to, aby sme mohli vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený účel ich 

spracúvania. Nižšie uvádzame účely, na ktoré sú vaše osobné údaje získavané a ďalej spracúvané. 

• Na poskytovanie našich služieb 

Vo väčšine prípadov je právnym dôvodom, na základe ktorého spracúvame vaše osobné údaje plnenie zmluvy o poskytnutí 

služby alebo zmluvy o sprostredkovaní služby prostredníctvom prihlasovacieho formulára na stránke www.detiasport.sk alebo 

prostredníctvom e-mailovej komunikácie z e-mailovej adresy info@detiasport.sk. 

http://www.detiasport.sk/
http://www.detiasport.sk/
mailto:info@detiasport.sk
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Akceptáciou našich podmienok upravujúcich poskytovanie vami zvolenej služby, dochádza teda medzi nami k uzatvoreniu 

zmluvy. 

• Na plnenie zákonných povinností 

Osobitné právne predpisy nám ako poskytovateľovi služieb môžu ukladať rôzne povinnosti, za účelom ktorých je nevyhnutné 

spracúvanie vašich osobných údajov. Napríklad v súlade s Občianskym zákonníkom a predpismi na úseku ochrany spotrebiteľa, 

spracúvame vaše osobné údaje i za účelom vybavenia prípadných reklamácii. Ďalším príkladom, kedy účelom spracúvania 

osobných údajov je plnenie zákonných povinností je zákon o účtovníctve, v zmysle ktorého sme povinní uchovávať určité údaje 

k plateným službám po dobu stanovenú v tomto zákone. 

Údaje, ktoré zhromažďujeme v rámci existujúcich služieb, nám pomáhajú pri vývoji nových služieb. 

• Na poskytovanie prispôsobených služieb vrátane obsahu a reklám 

Na základe informácii od vás sme schopní pri poskytovaní našich služieb zabezpečiť to, aby vám bola poskytnutá služba šitá na 

„mieru“ vašim potrebám a preferenciám. Cieľom spracovania vašich osobných údajov je poskytnúť vám počas roka aj informácie 

o nových kurzoch, táboroch či iných aktivitách, ktoré pripravujeme, ktoré vám majú uľahčiť využívanie našich služieb 

a zabezpečenie účasti v nami organizovaných aktivitách. 

  

Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov v zmysle Zákona a Nariadenia? 

Zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov je u nás odôvodnená nasledovnými právnymi základmi: 

V prevažnej miere spracúvame osobné údaje, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, 

ktorú ste akceptáciou našich podmienok používania, s nami uzatvorili a nám umožňuje poskytnúť službu v potrebnej kvalite. 

Medzi ďalšie právne základy patrí plnenie našich zákonných povinností, vaše a naše oprávnené záujmy a váš súhlas so 

spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, tento súhlas ste oprávnený 

kedykoľvek odvolať. 

  

Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme? 

Z hľadiska Zákona máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve my vymedzujeme účely spracovania. 

Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich 

ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený. 

  

Okruhy príjemcov: 

Orgány verejnej moci 

Subjekty, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona 

  

Ako dlho budú vaše osobné údaje spracúvané?           

Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje 

neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.  

Osobné údaje spracúvame buď na právnom základe – plnenie zmluvy alebo na základe vášho súhlasu potvrdením Všeobecných 

podmienok účasti na športových aktivitách. Tieto údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami, a po 

ukončení zmluvného vzťahu najviac po dobu 5 rokov.  

  

Aké máte práva súvisiace s našim spracúvaním vašich osobných údajov? 

Zákon ako aj Nariadenie vám poskytuje viaceré práva, ktoré vám umožňujú to, aby ste mali ochranu svojich osobných údajov 

pod vlastnou kontrolou. Naše združenie rešpektuje vaše práva. V tejto sekcii sa preto dozviete, aké sú 

• Právo na prístup k osobným údajom 

Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o vás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. 

Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom: 

- prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov) 

- aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov) 

- komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov) 

- ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov) 

- že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania alebo že máte 

možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov 

- že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo právo podať sťažnosť 

dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR 

- odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli priamo vy 

- o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie 

Toto právo na prístup pre vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. Poskytneme vám kópiu vašich 

osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, 

môžeme od vás žiadať primeraný administratívny poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov. 

• Právo na opravu osobných údajov 

V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby ste nám poskytovali správne údaje. Ak sa však napriek 

tomu stane, že spracúvame o vás nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme 
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opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na 

to, aby boli doplnené vaše neúplné osobné údaje. 

• Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie) 

Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných 

dôvodov: 

- vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali 

- odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame vaše osobné údaje, a zároveň 

neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie 

- namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného 

záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie 

- vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne 

- vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva 

Európskej únie 

 

Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, 

pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na: 

- na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie 

- na splnenie zákonnej povinnosti 

- na uplatnenie nášho právneho nároku 

- na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám 

znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania 

• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden 

z nasledovných dôvodov: 

  - počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných údajov 

- pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu 

obmedzenie spracúvania osobných údajov 

- my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať vy na preukázanie 

alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov 

- budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi 

oprávnenými záujmami 

• Právo na prenosnosť osobných údajov 

Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo 

zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému 

prevádzkovateľovi osobných údajov. 

• Právo na odvolanie súhlasu 

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento 

súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. 

• Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania 

Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči vám neúčinné. 

• Právo namietať 

Ak máte na to dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak 

je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem. 

Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich 

údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnení pokračovať v spracovaní vašich údajov v prípade, 

ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov. 

Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu): 

Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj 

analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom.  Ak máte námietky voči 

priamemu marketingu, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho 

marketingu. 

Samozrejme, môžete jednoducho odmietnuť odoberanie správ a osobných ponúk na konkrétnych kanáloch. Môžete od nás 

napríklad dostávať len ponuky e-mailom, ale nie prostredníctvom SMS správ. 

Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona 

môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona  uplatniť blízka 

osoba. 

  

Ako nás môžete kontaktovať? 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním 

vašich osobných údajov, a to emailom alebo písomne: 

• pošlite prosím e-mail na info@detiasport.sk, kde vám odpovie zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných 

údajov. 

mailto:info@detiasport.sk
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• alebo prostredníctvom písomnej žiadosti na adresu: Penguin sport club, o.z., Beckov 427, 916 38  Beckov s uvedením 

textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke 

  

Ďakujeme za Vašu dôveru a ubezpečujeme Vás, že Vaše údaje sú u nás v bezpečí a nakladáme s nimi zákonným spôsobom. 

 

 


