
Informácie o spracovaní osobných údajov 

a 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

podľa 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 „GDPR“] a relevantných 

ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „ZOOÚ”) 

 

Som Informovaný, že v súvislosti s mojim členstvom v klube 

Taekwon-do WARRIORS Košice, o. z. , IČO 54 289 505 

 

Naše občianske združenie (ako prevádzkovateľ) je spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám 

ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania. Dbáme na to, aby 

sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Nariadením 

GDPR a prípadne zákonomč.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)a týmito všeobecnými 

informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje 

máme k dispozícii, hoci s nimi ďalej nijako nenakladáme –to je napríklad vtedy, keď nám napíšete     

e-mail a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu. 

 

Vaše osobné údaje spracúvame, ak : 

• ste vypísali naše tlačiva  

• ste sa prihlásili na športové podujatie organizované  o. z. Taekwon-do WARRIORS Košice 

• ste nás finančne podporili 

• ste boli účastníkom podujatia, ktoré sme organizovali 

• ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu 

• ste s nami uzatvorili akúkoľvek zmluvu 

Aké osobné údaje spracúvame? 

• meno a priezvisko ( aby sme vedeli, kto ste) 

• telefóne číslo ( aby sme sa s Vami v prípade potreby vedeli skontaktovať ) 

• adresa bydliska ( Často ju totiž vyžaduje organizátor oficiálnych súťaží  pri registráciách do 

súťaží resp. turnajov. Vo výnimočných prípadoch ju používame aj my, keď sa s Vami nevieme 



skontaktovať inak a potrebujeme Vám zaslať dôležitú informáciu tykajúce sa registrácie, 

účasti v súťažiach alebo na turnaji. Túto formu komunikácie v žiadnom prípade nepoužijeme 

na reklamné účely. ) 

• dátum narodenia ( pri zaraďovaní do jednotlivých vekových kategórii podujatí kde je vek 

dôležitým faktorom ) 

• rodné číslo ( aby sme Vás mohli zaregistrovať do súťaží podľa požiadaviek organizátorov, 

pretože to vyžadujú ) 

• e-mailová adresa ( aby sme Vám vedeli poslať informácie o tréningoch, organizačné a iné 

pokyny, o ktorých Vás potrebujeme informovať v súvislosti s účasťou v organizovaných 

súťažiach, aby sme Vám vedeli odpovedať v prípade, že nás oslovíte prostredníctvom tohto 

informačného kanálu ) 

• Fotografia alebo iná forma podoby ( pri športových podujatiach za účelom propagácie 

podujatia organizovanom našim o. z., z dôvodu prezentácie na našej web stránke, sociálnych 

profiloch alebo v klubovom archíve vo forme fotografie alebo videozáznamu  

• číslo účtu ( túto informáciu získavame,  keď uhrádzame platby na náš bankový účet ) 

V prípade maloletých osôb sme podľa aktuálnych právnych noriem a predpisov povinní spracúvať aj 

osobné údaje zákonných zástupcov detí –a to najmä: identifikačné údaje a kontaktné údaje ich 

rodičov. 

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje ? 

Účel spracúvania vašich osobných údajov je rozdelený do dvoch zložiek –administratívna a športová. 

V rámci združenia (administratíva) osobné údaje spracúvame za účelom evidencie členskej základne 

Taekwon-do WARRIORS Košice a stým súvisiace činnosti. Využívame ich aj na komunikáciu s našimi 

podporovateľmi a ľuďmi, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo o našej činnosti, ohľadne podpory 

nášho OZ a našich športových aktivít. V športovej zložke ich používame na spracovanie za účelom 

vyhotovovania a evidencie oficiálnych klubových štatistík (žiaci/juniori/muži), ďalej za účelom 

registrácie do súťaží, vyhotovovaniu oficiálnych súpisiek, vypisovaniu oficiálnych súťažných zápisov o 

stretnutí, k archivácii v klubových kronikách a na spravodajské účely v nevyhnutne potrebnom 

rozsahu(klubová webová stránka, profily na sociálnych sieťach, iné tlačoviny prípadne videozáznam). 

Ak ste nás kontaktovali e-mailom, odpovedáme vám rovnakým spôsobom. Informujeme vás tak o 

našich aktivitách, organizačných pokynoch alebo vám odpovedáme na položené otázky. 

Ako chránime vaše osobné údaje ? 

o. z. Taekwon-do WARRIORS Košice také technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme 

vaše údaje v čo najväčšom rozsahu chránili pred ich zneužitím .PC, ktoré obsahujú databázy údajov v 

elektronickej podobe sú chránené heslami, antivírovými programami a ochranou firewall. Ochrana 

osobných údajov bude vždy aktualizovaná primerane aktuálnemu technickému stavu a softvéru. 

Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov ? 

Primárne : štatutárny orgán o. z. (a ním poverené osoby), kontrolné orgány o. z. 

Sekundárne : osobné údaje, ktoré ste nám ako dotknuté osoby zverili, zasielame aj niektorým iným 

príjemcom -sú to :  



• Príslušný športový zväz – v našom prípade Slovenská Taekwon-do Aliancia 

• Príslušné orgány štátnej správy resp. samosprávy 

• Webová stránka: www.warriors-kosice.sk  

• Facebook: https://www.facebook.com/taekwondowarriorskosice/  

• Instagram: https://www.instagram.com/taekwondowarriorskosice/  

 

Prehlásenie 

Dotknutá osoba prehlasuje, že si text tejto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v o. z.  

Taekwon-do WARRIORS Košice pozorne prečítala, obsahu porozumela, súhlasí sním a na základe toho 

vyjadruje súhlas so spracovaním jej osobných údajov na jasne vymedzené účely. Rovnako si je 

vedomá, že v prípade nejasností sa môže s otázkami týkajúcimi sa správy jej osobných údajov obrátiť 

na prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov. 
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