
OBOZNÁMENIE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  

V súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany kynologického klubu Obedience Slovakia, o. z. 

(ďalej len „Obedience Slovakia“) ako prevádzkovateľa, poskytujeme dotknutým osobám (osobám, 

ktorých osobné údaje spracovávame) informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „GDPR“).  

Obedience Slovakia spracúva osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 o ochrane 

osobných údajov s platnosťou od 25.5.2018 a Všeobecnými podmienkami účasti na podujatiach 

Obedience Slovakia. 

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:  

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje je občianske združenie Obedience Slovakia so 

sídlom Reca 640, 925 26 Reca, registrované 14.4.2011 Ministerstvom vnútra SR pod číslom 

VVS/1-900/90-374 93 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na 

adrese skobedience@gmail.com.  

 

2. Účel spracúvania osobných údajov 

2.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré poskytne účastník podujatia organizovaného 

Obedience Slovakia za účelom: 

- prihlasovania a registrácie účastníkov,  

- spracovania štartovej listiny a katalógu podujatia,  

- spracovania výsledkovej listiny podujatia s dosiahnutými športovými výsledkami jednotlivých 

účastníkov,  

- zverejnenia štartovej a výsledkovej listiny s dosiahnutými športovými výkonmi jednotlivých 

účastníkov priamo na podujatí a následne na webovej stránke prevádzkovateľa, prípadne v 

ďalších elektronických a printových médiách,  

- zaslania výsledkov v Hlásení o priebehu podujatia nadriadenej, strešnej organizácií za 

účelom archivácie, 

- umožnenia priradenie platby k prihláške,  

- archivácie dosiahnutých jednotlivých športových výsledkov účastníkov pre potreby 

prevádzkovateľa, štatistické účely,  

- spracovania dokumentačných materiálov pre informačné a dokumentačné účely partnerov 

a sponzorov podujatí, 

- v rámci účtovných dokladov. 

 

Zoznam osobných údajov účastníka v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa (ulica, 

PSČ, mesto, štát), kynologický klub, ktorého je účastník členom, e-mail, telefónny kontakt, dátum 

a čas registrácie, dátum a stav platby, výsledné hodnotenie výkonu sú spracovávané najmä na 

základe Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov a Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Z .z. v znení neskorších predpisov.  

 

Keďže sú uvedené osobné údaje získavané za účelom poskytnutia služby, nie je nutný výslovný 

súhlas účastníka. Vyplnením prihlášky účastník podujatia súhlasí so Všeobecnými podmienkami 

účasti na športových podujatiach Obedience Slovakia. Poskytnutie osobných údajov účastníkom 

akcie organizovanej Obedience Slovakia je dobrovoľné, avšak pre účasť potrebné.  

Obedience Slovakia spracúva osobné údaje v rozsahu zverejnenia na stránke klubu Obedience 

Slovakia a archivovania výsledkov zo športových podujatí, ktorých organizátorom sú kynologické 

kluby združené pod Zväzom športovej kynológie Slovenskej republiky (ďalej len „ZŠK SR“), 

a ktoré o zverejnenie požiadali zaslaním výsledkov jednotlivých účastníkov z podujatia. 

 

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

osobné údaje sú uchovávané po dobu nie dlhšiu, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. 



Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom 

pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli 

zhromaždené.  

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby trvania podujatia a nevyhnutný čas pred 

a po skončení podujatia. Po ukončení podujatia sú osobné údaje účastníkov uchovávané na 

dobu vyžadovanú v zmysle príslušných právnych predpisov, najmenej však po dobu 10 rokov 

odo dňa konania podujatia.  

 

2.2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich členov v rozsahu meno, adresa, dátum 

narodenia, pohlavie za účelom:  

- dobrovoľného členstva v Obedience Slovakia, 

- vedenia účtovníctva Obedience Slovakia a štatistiky výsledkov a údajov z podujatí. 

 

Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. 

Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. 

 

3. Poskytnutie osobných údajov tretej strane, t.j. spracovanie osobných údajov 

prostredníctvom Sprostredkovateľa 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje účastníkov podujatí organizovaných Obedience 

Slovakia Sprostredkovateľovi ZŠK SR na základe dobrovoľného členstva v ZŠK SR v rozsahu 

meno, adresa, členstvo v základnej kynologickej organizácií a údaje o psovi vo vlastníctve, resp. 

vo výcviku, s ktorým sa na podujatí zúčastnil za účelom archivácie výsledkov.  

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje svojich členov sprostredkovateľovi ZŠK SR v rozsahu 

meno, adresa, pohlavie, vek za účelom evidencie v Registri fyzických osôb v športe, 

spravovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

 

4. Práva dotknutej osoby 

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo vo všeobecne zrozumiteľnej forme 

požadovať od prevádzkovateľa informácie o spracúvaní jej osobných údajov, opravu, doplnenie  

alebo vymazanie nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, 

obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracovanie osobných údajov. Ak je 

dotknutá osoba presvedčená, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu osobných jej údajov, 

má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR. Práva 

dotknutej osoby sú presne špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.  

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť 

zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže 

uplatniť blízka osoba. 

 


