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 INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB 
 
Prevádzkovateľ: Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: 
European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o., so sídlom Skuteckého 132/22, 974 01 Banská 
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 52475808 
 
Prevádzkovateľ pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle 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 zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej 
osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a 
kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné 
informácie, ktoré sa nachádzajú v záložkách vľavo. 
 
Zodpovedná osoba: osobnyudaj.sk, s.r.o., so sídlom DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 
3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50528041, e-mail: pravne@osobnyudaj.sk, tel.: 02 / 
800 800 80 
 
Dotknuté osoby: dobrovoľníci, zákonní zástupcovia, fyzická osoba, ktorú dobrovoľník uvedie ako 
kontaktnú osobu pre prípad núdze 
 
Osobné údaje: meno, priezvisko, pohlavie, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, dátum 
narodenia, národnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, telefonický kontakt, e-mail, 
stav, dosiahnutá najvyššia úroveň vzdelania, oblasť pracovného zamerania alebo štúdia, jazykové znalosti 
a ich úroveň, typ vodičského preukazu, úroveň počítačových znalostí, úroveň schopnosti ovládať 
počítačový softvér, fotografia, dobrovoľnícka pozícia, osobnostné vlastnosti a skúsenosti, profil na 
sociálnych sieťach, informácia o potravinovej alergii prípadne inej zdravotnej kondícii. 
 
Právny základ: súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov 
 
Príjemcovia:  European Olympic Committees  

Palazzina CONI - "Villino Giulio Onesti" 
Via della Pallacanestro, 19 - 00135 Rome – Italy 

 
Doba uchovávania:  Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. bude osobné 

údaje dotknutých osôb uchovávať najneskôr do 31.12.2022 alebo do času, kedy 
dotknutá osoba odvolá súhlas.  

 
European Olympic Committees bude osobné údaje dotknutých osôb 
uchovávať najneskôr do 31.12.2022 alebo do času, kedy dotknutá osoba odvolá 
súhlas. 

 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 
 
Prenos údajov: Osobné údaje budú uchovávané na serveroch nachádzajúcich sa v Nemecku a vo 
Švajčiarsku. Takýto prenos osobných údajov sa zaručuje, je bezpečný a povolený. 
 
Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete aj na webovom sídle 
https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/52475808/sk/zakladne-informacie. 
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PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 
 
Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, 
máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese 
zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o 
Vás spracúvali.  
 
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, 
ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše 
osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak 
ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté 
elektronicky, ak to bude technicky možné.  
 
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť 
informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, 
neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, 
aktualizovali alebo doplnili. 
 
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, 
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie 
pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných 
okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme 
môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 
 
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali 
používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, 
môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 
 
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, 
ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len 
osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou 
zo zmluvných strán. 
 
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych 
oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie 
a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  
 
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné 
údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 
/2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu 
elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok). 

 
 
 
 


