
Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s podujatím „Beh za Tatry 2017“ 

Spoločnosť ELCOP Plus, s.r.o., IČO: 35 832 681, sídlo: Špaldová 16, 821 06 Bratislava, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26180/B (ďalej len 

„Prevádzkovateľ“), je organizátorom podujatia s názvom: „Beh za Tatry 2017“ (ďalej len ako 

„podujatie“). Za účelom ochrany spracúvaných osobných údajov účastníkov podujatia, vydáva 

Prevádzkovateľ nasledovné zásady ochrany osobných údajov: 

 

 

1. Právny základ spracúvania osobných údajov 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby: 

 

Zaškrtnutím políčka, s textom: „Súhlasím so zásadami ochrany osobných údajov“  

v registračnom formulári a odoslaním registračného formulára Prevádzkovateľovi, dáva 

odosielateľ e-mailu/ dotknutá osoba ako účastník podujatia (prípadne aj ako zákonný zástupca 

neplnoletého účastníka podujatia, ktorého registruje na podujatie) Prevádzkovateľovi výslovný 

súhlas (prípadne aj výslovný súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby) so spracovávaním 

osobných údajov v rozsahu, spôsobom a za podmienok podľa tohto dokumentu. 

 

Zaškrtnutím políčka, s textom: „Súhlasím s použitím osobných údajov, ako aj fotografií a video 

záznamov spoločnosťou ELCOP Plus, s.r.o. na propagačné účely.“ v registračnom formulári 

a odoslaním registračného formulára Prevádzkovateľovi, dáva odosielateľ e-mailu ako dotknutá 

osoba /účastník podujatia (prípadne aj ako zákonný zástupca neplnoletého účastníka podujatia, 

ktorého registruje na podujatie) výslovný súhlas (prípadne aj výslovný súhlas zákonného 

zástupcu dotknutej osoby) so spracovávaním osobných údajov na propagačné účely v rozsahu, 

spôsobom a za podmienok podľa tohto dokumentu. 

 

 

2. Súhlas s vyhotovením a použitím obrazovej snímky a obrazového a zvukového záznamu  

 

Odosielateľ e-mailu/ dotknutá osoba ako účastník podujatia (prípadne aj ako zákonný zástupca 

neplnoletého účastníka podujatia, ktorého registruje na podujatie)  registráciou na podujatie/ 

odoslaním registračného formulára Prevádzkovateľovi, dáva zároveň Prevádzkovateľovi 

výslovný súhlas s vyhotovením a výslovný súhlas s použitím (prípadne aj výslovný súhlas 

zákonného zástupcu dotknutej osoby s vyhotovením a s použitím) jeho obrazových snímok a 

obrazových a zvukových záznamov z podujatia v rozsahu, spôsobom a za podmienok podľa 

tohto dokumentu. Prevádzkovateľ je oprávnený vyhotoviť a použiť takéto obrazové snímky a 

obrazové a zvukové záznamy primeraným spôsobom len so súhlasmi účastníkov podujatia a len 

na propagačné účely podujatia a nie je oprávnený tieto použiť v rozpore s oprávnenými 

záujmami fyzickej osoby/účastníka podujatia. 

 

 

3. Rozsah osobných údajov, ktoré budú spracovávané 

 

Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu, v akom boli poskytnuté Prevádzkovateľovi. Ide 

najmä o nasledovné osobné údaje: 

 meno a priezvisko 

 dátum narodenia 

 pohlavie 

 názov družstva 

 e-mailová adresa 

 meno a priezvisko dieťaťa 

 pohlavie dieťaťa 

http://kiacarechallenge.com/sk_SK/


 druh vstupenky a stav (t.j. či bola vstupenka uhradená),   

 kategória (t.j. údaj, či ide o staršiu alebo mladšiu osobu ako účastníka podujatia 

v zmysle pravidiel podujatia)  

 fotografia/obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy  

 

Poskytnutie osobných údajov Prevádzkovateľovi je dobrovoľné.  

 

4. Účel spracovávania osobných údajov 

 

Osobné údaje (v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, názov družstva, e-

mailová adresa, meno a priezvisko dieťaťa, pohlavie dieťaťa, druh vstupenky a stav  - t.j. či bola 

vstupenka uhradená, kategória  - t.j. údaj, či ide o staršiu alebo mladšiu osobu ako účastníka 

podujatia v zmysle pravidiel podujatia) budú spracovávané za účelom prípravy a realizácie 

podujatia, najmä avšak nie len za účelom prípravy a realizácie športových a súťažných aktivít 

na podujatí, vyhodnotenia podujatia, športových a súťažných aktivít na podujatí, prípadne za 

účelom odovzdania ceny/cien. 

 

Osobné údaje v rozsahu fotografia/obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy budú použité 

na propagačné účely iba vtedy, ak s tým bude účastník podujatia výslovne súhlasiť pri 

registrácii na podujatie podľa odseku 1 tohto dokumentu. 

 

5. Spôsob spracovávania osobných údajov 

 

Osobné údaje budú spracovávané s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných 

alebo iných ako automatizovaných prostriedkov, len na stanovený účel a v nevyhnutnom 

rozsahu.  

 

Spracúvaním osobných údajov sa na účely tohto dokumentu rozumie vykonávanie akýchkoľvek 

(na dosiahnutie účelu nevyhnutých) operácií, alebo súboru operácií s poskytnutými osobnými 

údajmi v zmysle § 4 odsek 3 písmeno a) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Za účelom registrácie účastníkov podujatia /dotknutých osôb na podujatie a za účelom predaja a 

distribúcie zakúpených vstupeniek jednotlivým účastníkom podujatia, budú osobné údaje 

účastníkov podujatia (v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, názov družstva, 

e-mailová adresa, meno a priezvisko dieťaťa, pohlavie dieťaťa, druh vstupenky a stav  - t.j. či 

bola vstupenka uhradená, kategória  - t.j. údaj, či ide o staršiu alebo mladšiu osobu ako 

účastníka podujatia v zmysle pravidiel podujatia) spracovávané nasledovným 

sprostredkovateľom: Inviton s. r. o., so sídlom: Nové Záhrady I 11, 821 05 Bratislava, IČO: 47 

420 537, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 

92334/B. 

 

Sprostredkovateľ Inviton s. r. o.  je oprávnený na svojej webovej stránke zverejniť osobné údaje 

zaregistrovaných účastníkov podujatia v rozsahu meno a priezvisko, pohlavie, meno 

a priezvisko dieťaťa, pohlavie dieťaťa, názov družstva, druh vstupenky,  kategória (t.j. údaj, či 

ide o staršiu alebo mladšiu osobu v zmysle pravidiel podujatia) a stav (t.j. či bola vstupenka 

uhradená). 

 

V prípade vyhotovenia fotografie, obrazového a zvukového záznamu dotknutej osoby ako 

účastníka podujatia počas účasti na podujatí, budú/môžu byť osobné údaje v rozsahu 

vyhotovenej fotografie, obrazového a zvukového záznamu zverejnené na propagačné účely na 

webovej stránke Prevádzkovateľa www.elcop.sk, na facebookovej stránke Prevádzkovateľa, 

prípadne na inej internetovej stránke (najmä www.youtube.com), v televízií, rozhlase, prípadne 

v časopisoch. 

 

http://www.elcop.sk/
http://www.youtube.com/


 

6. Doba spracúvania poskytnutých osobných údajov 
 

Súhlas (prípadne súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby) so spracovaním osobných údajov 

za účelom prípravy a realizácie podujatia poskytujete dotknutá osoba ako účastník podujatia, 

prípadne ako zákonný zástupca dotknutej osoby Prevádzkovateľovi na dobu určitú, do 

skončenia podujatia.  

 

Súhlas (prípadne súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby) so spracovaním osobných údajov 

na propagačné účely podujatia poskytujete účastník podujatia Prevádzkovateľovi na dobu 10 

rokov.  

 

Poskytnutý súhlas so spracovávaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to 

zaslaním na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa sekretarita@elcop.sk. 

 

7. Práva dotknutých osôb ako účastníkov podujatia v súvislosti so spracovávaním ich osobných 

údajov 

 

Dotknutej osobe ako účastníkovi podujatia sa zaručujú všetky práva podľa § 28 a 29 zákona 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

najmä: 

 

Dotknutá  osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať: 

 

- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,  

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v 

informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej 

osobné údaje na spracúvanie, 

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom 

spracúvania,  

- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných 

údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,  

- likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom 

spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,  

- likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu 

zákona. 

- Vyššie uvedené práva Dotknutej osoby možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie 

vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana 

Dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.  

 

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči: 

- spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané 

na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, 

- využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely 

priameho marketingu v poštovom styku, alebo  

- poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely 

priameho marketingu.  

 

 


