
 
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ 

OSOBNÝCH ÚDAJOV ŠPORTOVCA 

 

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

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

 

I. Športová organizácia: prevádzkovateľ osobných údajov 

Názov športovej organizácie (prevádzkovateľa): MsHKM Žilina, s.r.o. 

IČO: 47 655 071 

Sídlo:  Športová 5, 010 01 Žilina, Slovenská republika 

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Žilina 

Oddiel: Sro 

Vložka číslo: 61773/L 

Telefón: +421 917 627 355 

E-mail: 

 

(ďalej ako „športová organizácia“) 

info@mshkmzilina.sk 

 

I. Kategória spracúvaných osobných údajov športovca (dotknutej osoby): 

všeobecný prehľad 

Právny základ spracúvania  

Základné údaje o športovcovi a jeho zákonných zástupcoch: meno 

a priezvisko, rodné číslo, rodné priezvisko, predošlé priezvisko, dátum 

narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, miesto 

narodenia, štátna príslušnosť, podpis, druh športu, dátum vzniku a dátum 

skončenia zápisu do registra fyzických osôb v športe, adresa  elektronickej 

pošty prípadne ďalšie údaje, ktorých spracúvanie upravuje platný právny 

poriadok SR (viac informácií v časti II.A). 

 

Monitorovanie športovca na účely posudzovania športového výkonu: 

vyhotovenie obrazových, zvukových, obrazovo-zvukových záznamov 

a záznamov o fyzickej výkonnosti športovca; prekážky vo vykonávaní športu 

alebo ktoré by mohli športovej organizácií spôsobiť ujmu; o zmluvných 

vzťahoch s inými športovým organizáciami, informácie o zraneniach a 

lekárskych ošetreniach; osvedčenia o absolvovanej lekárskej prehliadke 

prípadne údaje o iných aktivitách týkajúcich sa základných povinností 

športovca; informácie o bezúhonnosti vrátane disciplinárnych sankcií 

uložených športovcovi športovým zväzom, športovým zväzom iného štátu 

alebo medzinárodnou športovou organizáciou; informácie o zmluvnom 

vzťahu s inou športovou organizáciou a jeho trvaní a o zmluvnom vzťahu 

o používaní a zhodnotení osobnostných práv (viac informácií v časti II.B). 

plnenie zákonnej povinnosti 

športovej organizácie 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR 

 

 

 

 

 

spracúvanie na základe zákona 

obsahujúceho špecifické 

ustanovenia 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR 

v spojení s čl. 6 ods. 2 GDPR  

  

Osobné údaje spracúvané v rámci plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou 

je športovec, alebo aby sa na základe žiadosti športovca, resp. jeho 

zákonného zástupcu vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy: 

nevyhnutné náležitosti zmluvy ako napr. meno a priezvisko, rodné číslo, 

rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa 

plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou 

stranou je športovec, alebo aby sa 

na základe žiadosti športovca, resp. 

jeho zákonného zástupcu vykonali 

opatrenia pred uzatvorením 
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prechodného bydliska, miesto narodenia, štátna príslušnosť, podpis 

obdobie trvania zmluvy; ďalej podmienky dohodnuté v zmluve 

o vykonávaní športu: výška odmeny športovca a podmienky jej uhradenia, 

ak je vykonávanie športu odplatné, používania a zhodnocovanie 

osobnostných práv športovca, ak je dohodnuté vo vzťahu k používaniu 

a zhodnocovaniu osobnostných práv športovca, podmienky týkajúce 

sa dodržiavania životosprávy a iné údaje športovca, napr. súkromné 

kontaktné údaje športovca a/alebo jeho zákonného zástupcu (viac 

informácií v časti III.). 

zmluvy 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR 

  

  

Používanie fotografií a iných obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových 

záznamov športovca, ktoré nie sú spracúvané podľa bodu III., v súvislosti so 

športovou činnosťou vykonávanou v rámci športovej organizácie pre účely 

propagácie športovca a športovej organizácie (viac informácií v časti (IV.). 

oprávnený záujem športovej 

organizácie 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR 

  

II.A 

Informácia o spracúvaní osobných údajov športovca na právnom základe plnenia zákonnej povinnosti športovej 

organizácie: základné údaje o športovcovi a jeho zákonných zástupcoch 

 

Účel spracúvania osobných údajov: vedenie evidencie 

K plneniu zákonných povinností športovej organizácie patrí: 

 

a) viesť evidenciu osôb s jej príslušnosťou v rozsahu stanovenom zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o športe“); 

b) viesť evidenciu zmlúv o amatérskom vykonávaní športu v rozsahu povinne stanovenom v Zákone  o športe; 

c) zverejňovanie určitých osobných údajov v informačnom systéme športu v zmysle Zákona o športe; 

d) zapisovať určité osobné údaje, ich zmenu a výmaz do informačného systému športu v zmysle Zákona o športe; 

e) ďalšie povinnosti vo vzťahu k príslušnému národnému športovému zväzu na základe Zákona o športe alebo 

iných právnych predpisov. 

 

Vyššie uvedená evidencia sa vykonáva primárne vo vzťahu k športovcom, avšak v kontexte športovej organizácie, 

ktorá je mládežníckou športovou organizáciou je nevyhnutné taktiež spracúvať určité osobné údaje ich zákonných 

zástupcov, pričom Zákon o športe v danej súvislosti v zásade rozlišuje medzi mládežníckymi športovcami do 15 

rokov a od 15 do 18 rokov.  

 

V prípade športovcov mladších ako 15 rokov, ktorí v zmysle Zákona o športe nemajú spôsobilosť mať v zmluvných 

vzťahoch podľa Zákona o športe práva a povinnosti a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto 

práva a brať na seba tieto povinnosti, koná v plnom rozsahu koná ich zákonný zástupca vo vzťahu k všetkým 

právnym úkonom. V prípade športovcov od 15 do 18 rokov sa vyžaduje vyjadrenie zákonného zástupcu športovca 

formou podpisu iba vo vzťahu k právnemu úkonu týkajúcemu sa uzatvorenia zmluvy v zmysle Zákona o športe.  

 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie si povinností športovej organizácie, ktoré vyplývajú 

najmä z nasledujúcich právnych predpisov:  
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a) zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

b) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník; 

c) zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon; 

 

Príjemcovia osobných údajov 

Príslušný národný športový zväz, [Slovenský zväz ľadového hokeja, Stredoslovenský zväz ľadového hokeja], 

športoví odborníci a iné oprávnené osoby, ktoré nie sú v zamestnaneckom alebo obdobnom vzťahu k športovej 

organizácií, sprostredkovatelia na účely spracúvania mzdovej, personálnej agendy, účtovnej agendy, právni 

zástupcovia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, audítori, poskytovatelia informačných systémov, spoločný 

prevádzkovateľ a zároveň jediný spoločník športovej organizácie: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 

31 Žilina, Slovenská republika. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Počas trvania príslušnosti športovca k športovej organizácií a 5 rokov po skončení vykonávania športovej činnosti 

pre športovú organizáciu, v prípade, ak zákonná úprava neurčuje inú dobu uchovávania. 

 

II.B 

Spracúvanie osobných údajov športovca na právnom základe zákona obsahujúceho špecifické ustanovenia: 

monitorovanie športovca na účely posudzovania športového výkonu a informácie o zdravotnej spôsobilosti, 

bezúhonnosti a iných zmluvných vzťahoch 

 

Účel spracovania osobných údajov: posudzovanie športového výkonu športovca, prípravy športovca alebo 

majetkového zhodnotenia záznamov športovou organizáciou 

Zákon o športe umožňuje športovej organizácií vykonávať niekoľko druhov spracovateľských operácií vo vzťahu 

k osobných údajom športovca. Ide predovšetkým o nasledujúce spracovateľské operácie: 

 

a) monitorovať športovca s príslušnosťou k športovej organizácií bez jeho súhlasu, a to najmä prostredníctvom 

vyhotovovania obrazových, zvukových, obrazovo-zvukových záznamov a záznamov o fyzickej výkonnosti 

športovca; 

b) vyžadovať od športovca informácie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu; 

c) vyžadovať od športovca informácie o bezúhonnosti vrátane disciplinárnych sankcií uložených športovcovi 

športovým zväzom, športovým zväzom iného štátu alebo medzinárodnou športovou organizáciou; 

d) vyžadovať od športovca informácie o zmluvnom vzťahu s inou športovou organizáciou a jeho trvaní 

a o zmluvnom vzťahu o používaní a zhodnotení osobnostných práv.  

 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Spracúvanie vyššie špecifikovaných osobných údajov je možné na základe zákonného oprávnenia pre športovú 

organizáciu, obsiahnutého v Zákone o športe, ktoré je v súlade s čl. 6 ods. 2 GDPR možné vnímať ako zavedenie 

špecifického ustanovenia s cieľom prispôsobiť uplatňovanie GDPR s ohľadom na spracúvanie osobných údajov 

v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Čo sa týka spracovateľských operácií podľa bodu a), v súlade so Zákonom 

o športe takéto spracúvanie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami športovca a nesmie bezdôvodne 

zasahovať do jeho práva na ochranu súkromia nad rámec nevyhnutný na dosiahnutie účelu monitorovania 

a zaznamenávania športového výkonu športovca. 
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Príjemcovia osobných údajov 

Príslušný národný športový zväz, [Slovenský zväz ľadového hokeja, Stredoslovenský zväz ľadového hokeja], 

športoví odborníci a iné oprávnené osoby, ktoré nie sú v zamestnaneckom alebo obdobnom vzťahu k športovej 

organizácií, právni zástupcovia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, audítori, poskytovatelia informačných 

systémov, spoločný prevádzkovateľ a zároveň jediný spoločník športovej organizácie:  Mesto Žilina, Námestie 

obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, Slovenská republika. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Osobné údaje obsiahnuté v záznamoch z monitorovania uchováva športová organizácia v zmysle Zákona o športe 

najviac 12 rokov odo dňa ich vyhotovenia. Ostatné osobné údaje spracúva športová organizácia počas 

vykonávania športu zo strany športovca na základne zmluvy, obdobia vykonávania športu zo strany športovca bez 

zmluvy alebo zmluvného vzťahu o používaní a zhodnotení osobnostných práv a 4 roky po skončení takéhoto 

vzťahu, a to z toho dôvodu, že v uvedenej dobe môže prísť napr. k dopytu od národného športového zväzu alebo 

od orgánov verejnej správy, taktiež z dôvodov nezrovnalostí v evidencii, obrany právnych nárokov atď. 

 

 

III. 

Osobné údaje spracúvané v rámci plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je športovec, alebo aby sa na 

základe žiadosti športovca, resp. jeho zákonného zástupcu vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy: 

podmienky dohodnuté v zmluve o vykonávaní športu, napr. vo vzťahu k používaniu a zhodnocovaniu 

osobnostných práv športovca, zúčastňovaní sa športovca na súťažiach a podujatiach určených športovou 

organizáciou, dodržiavaní životosprávy v rozsahu dohodnutom so športovou organizáciou a iné údaje 

športovca, napr. súkromné kontaktné údaje športovca a/alebo jeho zákonného zástupcu 

 

Účel spracovania osobných údajov: spracúvanie na účely plnenia zmluvy o výkone športu a súvisiacich 

predzmluvných vzťahov 

V športovej organizácií sa dochádza k vykonávaniu športu na zmluvnom základne najmä v súvislosti so zmluvami 

o amatérskom vykonávaní športu. Uvedený zmluvný typ musí v zmysle zákona obsahovať nasledujúce údaje, ktoré 

možno zároveň považovať za osobné údaje športovca, resp. jeho zákonného zástupcu: 

 

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu 

športovca alebo zákonného zástupcu športovca; 

b) názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného 

registra, ktorý športovú organizáciu zapísal, a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo 

obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie; 

c) obdobie trvania zmluvy; 

d) druh športu, ktorý má športovec vykonávať; 

e) výšku odmeny športovca a podmienky jej uhradenia, ak je vykonávanie športu odplatné; 

f) deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy a deň 

nadobudnutia účinnosti zmluvy; 

g) miesto a dátum podpisu zmluvy. 

 

Okrem vyššie uvedený povinných náležitostí zmluvy o amatérskom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie 

podmienky, ktoré v konkrétnom prípade môžu byť považované za osobné údaje športovca, napríklad: 
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a) používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca; 

b) výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri vykonávaní športu, a podmienky ich náhrady športovou organizáciou; 

c) zabezpečenie zmluvných práv a povinností; 

d) sankcie za porušenie zmluvných povinností; 

e) rozhodné právo; 

f) rozhodný jazyk, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch; 

g) rozsah mlčanlivosti; 

h) dodržiavaní životosprávy; 

i) a iné. 

 

Súkromné kontaktné údaje sú nevyhnutné z dôvodu potreby kontaktovania športovca, resp. jeho zákonného 

zástupcu a následne z dôvodu potreby komunikácie s ním, napríklad v prípade nečakanej absencie alebo potreby 

informovať ho o skutočnostiach, o ktorých by mal mať s ohľadom na konkrétnu vzniknutú situáciu vo vzťahu 

k výkonu športu vedomosť aj v čase, kedy sa nenachádza priamo v priestoroch športovej organizácie. 

 

Majetok športovej organizácie, ktorý sa zveruje športovcovi pokiaľ sú nevyhnutné k výkonu amatérskeho športu. 

Evidencia takýchto pomôcok odovzdaných športovcovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi obsahuje jeho: meno, 

priezvisko a podpis. Predmetná evidencia sa vykonáva na základe podpísaného odovzdávacieho a preberacieho 

protokolu a je nevyhnutná na ochranu majetku športovej organizáciou a jeho organizáciu v procese vykonávania 

športu. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie efektívneho priebehu predzmluvných rokovaní, 

uzatvorenia zmluvy o vykonávaní športu a následnej efektívnej komunikácie medzi športovcom, resp. jeho 

zákonným zástupcom a športovou organizáciou a možnosti výkonu dohodnutej zmluvnej náplne.   

 

Príjemcovia osobných údajov 

Príslušný národný športový zväz, [Slovenský zväz ľadového hokeja, Stredoslovenský zväz ľadového hokeja], 

športoví odborníci a iné oprávnené osoby, ktoré nie sú v zamestnaneckom alebo obdobnom vzťahu k športovej 

organizácií, právni zástupcovia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, audítori, poskytovatelia informačných 

systémov, spoločný prevádzkovateľ a zároveň jediný spoločník športovej organizácie:  Mesto Žilina, Námestie 

obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, Slovenská republika. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Po zmluvného vzťahu ostávajú uvedené osobné údaje uchovávané 4 roky, a to z toho dôvodu, že v uvedenej dobe 

môže prísť napr. k dopytu od národného športového zväzu alebo od orgánov verejnej správy, taktiež z dôvodov 

nezrovnalostí v evidencii, obrany právnych nárokov atď. 

 

IV. 

Osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu športovej organizácie: používanie fotografií a iných 

obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov športovca, ktoré nie sú spracúvané podľa bodu III., pre 

účely propagácie športovca a športovej organizácie  

 

Účel spracovania osobných údajov: propagácia športovca a športovej organizácie 
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Fotografie a iné obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy športovca sa môžu byť počas jeho príslušnosti 

k športovej organizácií umiestňované na internetovej stránke športovej organizácie, resp. na platformách 

(sociálnych sieťach), na ktorých má športová organizácia vytvorený účet, a to napr. [*]. Uvedený spôsob 

spracúvania osobných údajov slúži na prezentáciu športových výkonov športovca ako aj športovej organizácie ako 

celku, zvyšovanie povedomia o ňom, ako aj na budovanie zdravej tímovej kultúry.  

 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Vo vzťahu k fotografiám a iných obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamom športovca v súvislosti so 

športovou činnosťou vykonávanou v rámci športovej organizácie existuje oprávnený záujem športovej organizácie 

pri prezentácii športových výkonov, zvyšovanie povedomia o ňom, ako aj na budovanie zdravej tímovej kultúry, 

pričom nie je možné aplikovať iný menej invazívny spôsob, ktorý by splnil uvedený účel. Športová organizácia 

v danej súvislosti vykonala tzv. balančný test, ktorého výsledok bol prevažujúci oprávnený záujem športovej 

organizácie, pričom zohľadnila predovšetkým nasledujúce skutočnosti: 

 

a) Zákonná úprava obsiahnutá v Zákone o športe, ktorý umožňuje monitorovať športové výkony športovca aj 

takýmto technickým spôsobom a umožňuje dohodnúť, okrem iného, v zmluve o amatérskom vykonávaní 

športu aj podmienky ohľadne používania a zhodnocovania osobnostných práv športovca; 

b) Primerané očakávania športovcov, resp. ich zákonných zástupcov, že fotografie a iné obrazové, zvukové 

a obrazovo-zvukové záznamy športovca v súvislosti so športovou činnosťou vykonávanou v rámci športovej 

organizácie budú použité aj za účelom prezentácie športovej organizácie na internete, a to v dôsledku 

štandardnej praxe zaužívanej v oblasti športového marketingu; 

c) Existencia zmluvného vzťahu medzi športovcom a športovou organizáciou; 

d) Rozsah a povaha spracúvaných osobných údajov, kedy sa v mnohých prípadoch jedná o fotografie a iné 

obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy z oblasti ľadového hokeja, pri ktorých športovci majú 

nasadené ochranné masky, resp. ktoré sú snímané z väčšej vzdialenosti; 

e) Relatívne jednoduché dosiahnutie ukončenia spracúvania osobných údajov podľa tohto bodu, kedy športová 

organizácia v prípade oprávnenej námietky uvedeného spracúvania zo strany športovca a/alebo jeho 

zákonného zástupcu takéto osobné údaje prestane spracúvať. 

 

Príjemcovia osobných údajov  

Administrátor internetovej stránky a verejnosť v rozsahu osobných údajov publikovaných na internetovej stránke 

a/alebo účtoch športovej organizácie na sociálnych sieťach. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Osobné údaje športovca sú z internetovej stránky vymazané postupne pridávaním nových udalostí a informácií 

o činnosti športovej organizácie, t.j. približne 3 roky odo dňa zverejnenia.  

 

Právo namietať  

Voči spracúvaniu osobných údajov podľa predmetného bodu máte v súlade s čl. 21 ods. 1 právo kedykoľvek 

namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V takom prípade osobné údaje uvedené v tomto bode 

nemôžeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú 

nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie 

právnych nárokov. 

 

III. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania 
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Nevykonáva sa. 

 

IV. Kategórie dotknutých osôb 

Športovci a ich zákonní zástupcovia. 

 

V. Práva športovca a jeho zákonných zástupcov 

 

Právo na prístup k údajom 

Športovec má právo získať od športovej organizácie potvrdenie o tom, či a ako spracúva jeho osobné údaje a ak 

áno, aké údaje a komu ich poskytuje. Rovnako môže žiadať prístup k týmto údajom, a to formou jednoduchej 

žiadosti zaslanej na kontaktné údaje uvedené v úvode týchto pravidiel. V žiadosti je potrebné identifikovať 

a poskytnúť kontaktné údaje, na ktoré športová organizácia môže zaslať odpoveď. 

 

Právo na opravu 

Ak športová organizácia spracúva osobné údaje, ktoré sú podľa športovca nesprávne, môže požadovať ich opravu. 

Taktiež môže požadovať doplnenie údajov, ktoré považuje za neúplne. V takom prípade je potrebné jasne 

a zrozumiteľne uviesť v čom podľa názoru športovca, resp. jeho zákonného zástupcu spočíva nesprávnosť alebo 

neúplnosť osobných údajov, informáciu o tom, ako si želáte opravu uskutočniť a ak je to potrebné, aj dôkazy o ich 

nesprávnosti. 

 

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) 

Športovec má právo požadovať od športovej organizácie vymazanie osobných údajov, ktoré o ňom spracúva, 

športová organizácia je však povinná vyhovieť danej žiadosti len v určitých zákonom určených prípadoch. 

V niektorých prípadoch GDPR umožňuje odmietnuť žiadosť o vymazanie, napríklad ak je ich spracúvanie potrebné 

na plnenie zákonnej povinnosti športovej organizácie, účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého 

výskumu či na štatistické účely alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania 

Športovec má právo obmedziť rozsah, v akom športová organizácia spracúva osobné údaje, ak:  

 

a) napadol správnosť osobných údajov, a to až pokiaľ športová organizácia neoverí správnosť osobných údajov; 

b) je spracúvanie protizákonné a namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie 

ich použitia; 

c) športová organizácia už osobné údaje nepotrebuje, ale športovec ich potrebuje na preukázanie, uplatňovanie 

alebo obhajovanie právnych nárokov; 

d) namieta oprávnenosť záujmov športovej organizácie na spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či 

oprávnené dôvody športovej organizácie prevažujú nad športovcom uvedenými oprávnenými dôvodmi. 

 

Právo na prenosnosť údajov 

Športovec má právo získať od športovej organizácie jeho osobné údaje v bežne používanom formáte a preniesť 

tieto údaje k inej športovej organizácií alebo sprostredkovateľovi. Toto právo sa však týka len údajov, na 

spracúvanie ktorých športovec udelil svoj súhlas alebo sa spracúvajú na základe zmluvného vzťahu so športovou 

organizácia a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami. Taktiež je toto právo možné využiť len v rozsahu, 

v akom nemá nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb. 
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Právo namietať 

V niektorých prípadoch má športovec právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov. Ide najmä 

o spracúvanie, ktoré športová organizácia vykonáva na právnom základe oprávnených záujmov, vrátane 

profilovania založenom na danom právnom základe, ale aj napríklad pri spracúvaní osobných údajov na účely 

vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely. 

 

Práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania 

Športová organizácia nepraktizuje automatizované individuálne rozhodovanie, t.j. rozhodovanie bez ľudského 

zásahu. Pokiaľ by však k nemu dochádzalo, mal by športovec právo žiadať, aby sa naňho takéto rozhodovanie 

nevzťahovalo, ak by malo právne účinky, ktoré by sa ho týkali alebo ho obdobne významne ovplyvňovali. 

 

Právo podať sťažnosť 

Športovec má v prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností týkajúcich sa spracúvania jeho osobných údajov 

právo kontaktovať športovú organizáciu prostredníctvom zodpovednej osoby uvedenej v úvode týchto pravidiel. 

Rovnako má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

 

 


