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 INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÉ OSOBY- MŠHK mládež Prievidza, n.o.  

 

Poskytnutie informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním ich osobných 
údajov podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) 

Vážené dotknuté osoby,  

v  súvislosti s novou legislatívou General Data Protection Regulation (GDPR), ktorá  je účinná od 
25.5.2018, by sme vám touto cestou chceli poskytnúť prehľad o spracovateľských činnostiach, v 
ktorých sú alebo môžu byť  Vaše osobné údaje našou neziskovou organizáciu  spracovávané ako aj o 
Vašich právach ako dotknutých osôb. Určenie toho, aké osobné údaje, v akom rozsahu a akým 
spôsobom spracúvame, závisí od toho, v akej oblasti rozvíjame spoluprácu, od služieb poskytovaných 
našou neziskovou organizáciu  a od situácií, do ktorých sa v rámci obchodnej spolupráce dostávame. 
Z toho dôvodu nie všetky nasledovné informácie môžu byť pre Vás relevantné.  

  

Časť I.  Základné informácie   

1. Prevádzkovateľ: 

Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n. o. , zapísaná v registri neziskových 
organizácií č. OVVS/NO/189-6/2011, Okresný úrad Trenčín, IČO:45 735 972, tel. kontakt:  
+421 905 247141 , e-mail: mshkmladezpd@gmail.com (ďalej len „MŠHK mládež Prievidza n.o.“) má 
pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb (ďalej len „dotknutá osoba“) postavenie 
prevádzkovateľa, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.  

2. Zodpovedná osoba:  

MŠHK mládež Prievidza, n.o. určila zodpovednú osobu Ing. Bianku Osvaldovú, ktorú môžu dotknuté 
osoby kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov a uplatňovania si 
svojich práv podľa GDPR, a to telefonicky: +421 915 714 795 alebo na emailovej adrese: 
bianka.osvaldova@gmail.com alebo osobne.  

 

Časť II. Informácie o spracovateľských činnostiach  

MŠHK mládež Prievidza n.o.,  spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súvislosti s výkonom svojej 
činnosti v nasledovných oblastiach:  

 

1. Spracovateľská činnosť: Zmluvy 

Účel spracúvania osobných údajov: MŠHK mládež Prievidza n.o. spracováva osobné údaje 
dotknutých osôb z dôvodu uzatvárania zmluvných vzťahom súvisiacich s činnosťou klubu, a to 
uzatváranie zmlúv s fyzickými osobami – nepodnikateľmi, s fyzickými osobami - SZČO a právnickými 
osobami. 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 
plnenie zmluvy alebo zavedenie predzmluvných vzťahov na žiadosť dotknutej osoby a na splnenie 
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nasledovných zákonných povinností: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, Zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník , Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe. 

Doba uchovávania osobných údajov:. Osobné údaje budú vymazané v lehote 10 rokov od ukončenia 
platnosti zmluvy. 

Kategórie príjemcov osobných údajov: Iný prevádzkovateľ: SZĽH, Mesto Prievidza, register 
neziskových organizácií, notár. 

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt fyzickej 
osoby - nepodnikateľa, obchodný názov, IČO, DIČ, telefón, mail právnických osôb, s ktorými MŠHK 
uzatvára najmä kúpne alebo nájomné zmluvy, zmluvy o dotáciách, sponzorské zmluvy, darovacie 
zmluvy - meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt.  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa prenos 
osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.  

S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.   

  

2. Spracovateľská činnosť:  Správa registratúry 

Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia došlej a odoslanej pošty.  

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané v lehote 10 
rokov od dátumu prijatia alebo odoslania pošty.   

Kategórie príjemcov osobných údajov:  Bežné osobné údaje fyzických osôb – odosielateľov, 
právnických osôb,  a prijímateľov korešpondencie v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa.  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:  Nevykonáva sa prenos 
osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.  

S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.  

3. Spracovateľská činnosť: Agenda neziskovej organizácie  

Účel spracúvania osobných údajov: vedenie zoznamu štatutárov a správnej rady za účelom zasielania 
pozvánok na správnu radu, určenie osôb oprávnených zúčastniť sa správnej rady. Na účely spisovania 
a uchovávania zápisníc a uznesení. 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách 
v znení neskorších predpisov 

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje dotknutej osoby získané v súvislosti s vedením 
agendy a zápisníc správnej rady sa uchovávajú 5 rokov po uzavretí spisu, následne sa dáva zoznam do 
archívu.    

Kategórie príjemcov osobných údajov: Iný prevádzkovateľ: register SZĽH, register neziskových 
organizácií, finančná správa, zdravotné poisťovne a sociálna poisťovňa, , úrad pre ochranu osobných 
údajov. 

Kategórie osobných údajov: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, číslo 
občianskeho preukazu, štátna príslušnosť, podpis. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa prenos 
osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.  
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S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.  

 

4. Spracovateľská činnosť: Lekárske potvrdenie hráča 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov o zdravotnom stave 
hráča je nevyhnuté pre vykonávanie športovej činnosti. 

Kategórie príjemcov osobných údajov: Iný prevádzkovateľ: MŠHK n.o., SZĽH 

Kategórie osobných údajov: Diagnóza, meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum a miesto 
narodenia, pohlavie, výška, hmotnosť, vek, osobné údaje zákonného zástupcu maloletého za účelom 
poskytovania zdravotného potvrdenia o zdravotnom stave, zdravotná poisťovňa, výkon a jeho typ, 
nález a odporúčanie podľa diagnózy v lekárskom potvrdení. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa prenos 
osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.  

S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.   

  

5. Spracovateľská činnosť:  Obrazové a zvukové záznamy z akcií MŠHK, n.o.  

Účel spracúvania osobných údajov: tvorba fotoalbumov a videozáznamov zo zápasov, turnajov a 
akcií MŠHK, n.o. s cieľom propagácie klubu MŠHK a zaznamenávanie histórie klubu.  

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 (bez súhlasu), oprávnený 
záujem.  

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje dotknutých osôb majú trvalú archívnu hodnotu.  

Kategórie príjemcov osobných údajov: Verejnosť, sprostredkovateľ: fotograf, kameraman.  

Kategórie osobných údajov: Fotografia dotknutej osoby, obrazový a hlasový záznam.  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa prenos 
osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií. 

S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.   

 

9. Spracovateľská činnosť:  Marketing. 

Účel spracúvania osobných údajov: podpora klubu - zasielanie marketingových ponúk,  newsletter, 
informácie o akciách a novinkách, získavanie detí pre zvyšovanie povedomia o športových aktivitách 
klubu MŠHK. 

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas. 

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané po uplynutí 5 
rokov od poskytnutia súhlasu.   

Kategórie príjemcov osobných údajov: žiadny. 

Kategórie osobných údajov: e-mailová adresa prijímateľov 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa prenos 
osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.  Existencia 
automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:     
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10. Spracovateľská činnosť:  Registrácia hráčov do SZĽH 

Účel spracúvania osobných údajov: registrácia hráčov  klubu MŠHK v zmysle Zákona o Športe do 
registra SZĽH na účely prihlásenia do hokejových súťaží a dodržania interných metodických 
usmernení zo SZĽH 

Právny základ spracúvania osobných údajov: SZĽH – Stanovy SZĽH a Súťažný poriadok SZĽH, Zákon 
o športe,  oprávnený záujem.  

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje dotknutých osôb majú archívnu hodnotu do 
ukončenia hráčovej licencie v klube MŠHK a SZĽH.  

Kategórie príjemcov osobných údajov: SZĽH, MŠHK n.o. 

Kategórie osobných údajov: Fotografia dotknutej osoby, rodný list k nahliadnutiu, meno, priezvisko, 
adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, ročník školskej dochádzky, meno 
a priezvisko zákonného zástupcu, adresa trvalého alebo prechodného pobytu zákonného zástupcu, 
podpis zákonného zástupcu na protokol, tel. číslo.  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa prenos 
osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií. 

S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.   

 

Časť III. Základné pravidlá ochrany osobných údajov  

 

Ochrana súkromia fyzických osôb je pre nás veľmi dôležitá. Nevyhnutnou súčasťou osobného 

súkromia fyzických osôb sú aj osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o dotknutej 

fyzickej osobe, na základe ktorých možno určiť (identifikovať) konkrétnu fyzickú osobu. Práve preto 

pristupujeme ku všetkým osobným údajom dotknutých fyzických osôb zodpovedne, prihliadajúc na 

ich potreby. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých fyzických osôb postupujeme v súlade s 

účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.  

Odporúčame dotknutým fyzickým osobám, aby sa s týmito základnými informáciami 

dôkladne oboznámili. V týchto informáciách sa dotknuté fyzické osoby dozvedia základným 

spôsobom, ako pristupujeme k ich osobným údajom, ako nás môžu kontaktovať, ak majú otázky k 

spracúvaniu ich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov 

fyzických osôb.  

Tieto informácie sa môžu meniť v závislosti od zmien účinných právnych noriem, aktuálna verzia je 

vždy dostupná na našej prevádzke. Na podstatné zmeny upozorňujeme dotknuté fyzické osoby tým 

istým spôsobom, akým poskytujeme aj tieto informácie.  

  

Naša nezisková organizácia spracúva v pozícii prevádzkovateľa osobné údaje dotknutých osôb 

vždy v súlade s Nariadením 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 so zákonom 

č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„Zákon“).  
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V prípade, že bude mať naša nezisková organizácia v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na 

iný účel ako ten, na ktorý boli získané (napr. na uzatvorenie zmluvy atď.), poskytne dotknutej fyzickej 

osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele, ako aj ďalšie nevyhnutné  

informácie podľa platnej a účinnej právnej úpravy.  

  

Fyzická osoba vždy udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, pokiaľ majú byť 

na tomto základe spracúvané jej osobné údaje, vždy dobrovoľne a zrozumiteľne, a rovnako 

jednoducho ma právo udelený súhlas odvolať, vždy však bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť 

spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.  

  

Naša nezisková organizácia informuje dotknuté fyzické osoby aj o tom, či spracúvanie jej 

osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Naša nezisková organizácia spracúva 

osobné údaje dotknutých fyzických osôb vždy len v rozsahu, ktorý je potrebný na dosiahnutie účelu 

spracúvania a nemá záujem o tzv. „nepovinné“ osobné údaje, resp. o také osobné údaje, ktoré nie sú 

nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu. Preto poskytovanie nepotrebných či nepovinných 

osobných údajov predstavuje pre našu spoločnosť nedôvodnú administratívnu zaťaž, keďže aj takéto 

osobné údaje musí podľa účinnej právnej úpravy chrániť, a to aj keď ich nepotrebuje. O potrebnom 

rozsahu osobných údajov bude naša spoločnosť dotknuté fyzické osoby vždy včas informovať.   

  

Naša nezisková organizácia ma záujem spracúvať vždy len správne, aktuálne a vo vzťahu k 

potrebnému účelu úplné osobné údaje, preto nemôže akceptovať žiadne osobné údaje, ktoré tieto 

predpoklady nespĺňajú. Naša spoločnosť preto oceňuje každú odôvodnenú iniciatívu dotknutej 

fyzickej osoby, ktorá ma za cieľ zosúladiť reálny stav jej osobných údajov s osobnými údajmi 

spracúvanými neziskovou organizáciou, a ktorá pomáha našej spoločnosti spracúvať osobné údaje 

fyzických osôb v zhode s požiadavkami platnej právnej úpravy.  

Naša neziskovej organizácie vždy určuje a vymedzuje konkrétny účel, pre ktorý osobné údaje 

fyzickej osoby potrebuje. Pokiaľ je však tento účel určený právnymi predpismi, vyplýva                           

z nevyhnutných zmluvných vzťahov alebo je nevyhnutný pre realizáciu verejného záujmu, potom naša 

nezisková organizácia musí spracúvať osobné údaje dotknutých fyzických osôb v určitom rozsahu, po 

určitý čas a určitými spôsobmi pre plnenie svojich zákonných alebo zmluvných povinností, ako aj úloh 

vo verejnom zaujme, a z tohto dôvodu musí a bude požadovať tieto osobné údaje od dotknutých 

fyzických osôb a dotknuté fyzické osoby musia, pokiaľ ma byť požadovaný účel dosiahnutý, svoje 

osobné údaje v potrebnom rozsahu a na potrebný čas poskytnúť. Táto povinnosť dotknutých 

fyzických osôb však neobmedzuje dotknuté fyzické osoby v možnosti uplatňovať ich práva, ktoré sa 

ho týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo 

namietať spracúvanie v súlade s GDPR a Zákonom, ako aj ďalšie pravá priznané platnou a účinnou 

pranou úpravou.  

  

V prípade každého uplatnenia práv dotknutou fyzickou osobou, týkajúceho sa jej osobných 

údajov, je naša nezisková organizácia povinná vždy overiť totožnosť žiadajúcej fyzickej osoby, aby si 

naša spoločnosť bola nepochybne istá, že konkrétna fyzická osoba uplatňuje svoje pravá len k jej 

vlastným osobným údajom, a že ich uplatňuje skutočne ta ktorá fyzická osoba. Overenie totožnosti 

budeme realizovať na základe predloženia dokladu s fotografiou k nahliadnutiu pri osobnom 

odovzdaní písomnej žiadosti dotknutou fyzickou osobou v našej spoločnosti, v prípade poštovej či 

elektronickej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od dotknutej fyzickej osoby ďalšie 

informácie na účel spoľahlivého zistenia jej totožnosti. 
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V prípade, ak ma dotknutá fyzická osoba menej ako 15 rokov, môže svoje osobné údaje 

poskytovať len s výslovným súhlasom jej zákonného zástupcu.  

  Časť IV.   Poučenie o právach dotknutej osoby   

1. Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje MŠHK mládež Prievidza n.o., 
spracúva, máte nasledovné práva:  

a. Právo na prístup k osobným údajom - Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, 
ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich 
osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných 
údajov, ktoré o Vás spracúvame.  

b. Právo na opravu osobných údajov - V prípade, ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo 
neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.  

c. Právo na odvolanie súhlasu -  V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich 
osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť 
spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.  

d. Právo na vymazanie osobných údajov -  Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré 
o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, 
pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z 
prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu 
prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie 
alebo obhajovanie právnych nárokov.  

e. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Máte právo na obmedzenie spracúvania 
svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. 
Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša Spoločnosť už nemá potrebu spracúvať Vaše 
osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania 
Vašich právnych nárokov.  

f. Právo na prenosnosť osobných údajov - V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré 
ste našej Spoločnosti poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné 
údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás 
týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. 
V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ 
tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.  

g. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie Máte právo namietať voči 
spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo na základe 
verejného záujmu, ako aj namietať voči profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch. 
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho 
súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte 
nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.  

h. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu-  S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom 
spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:  Úrad na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, IČO: 36 064 220                                              
tel. č.: +421/2/3231 3220, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/ 
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Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:  

Jednotlivé práva uvedené v tejto časti si môžete uplatniť telefonicky na linke +421 915 714 795 
poslaním e-mail žiadosti na adresu bianka.osvaldova@gmail.com alebo písomnou žiadosťou 
zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa.  

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú 
Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade 
potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je 
žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení 
účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím 
požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných 
údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne 
náklady.  

  

 


