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POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY  
k spracúvaniu osobných údajov 

 
pre členov a osoby registrované za Špeciálne olympiády Slovensko 

 
 
Kto je prevádzkovateľom? 
Prevádzkovateľom sa rozumie občianske združenie Špeciálne olympiády Slovensko, so sídlom Trnavská 3273/37, 
831 04 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 30 811 406, registrované v Registri mimovládnych 
neziskových organizácií, registračné číslo: VVS/1-900/90-7681 (ďalej len „ŠOS“ alebo „prevádzkovateľ“), teda 
právnická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje 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) a Zákonom č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o ochrane osobných údajov. 
 
Kto sa rozumie dotknutou osobou? 
Dotknutou osobou je osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané alebo ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú. 
 
Čo je to poučenie dotknutej osoby? 
Toto poučenie vysvetľuje, ako budeme nakladať s osobnými údajmi člena ŠOS alebo osoby registrovanej za ŠOS, 
ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov. 
 
Spracúvanie osobných údajov 
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre registráciu dotknutej osoby za ŠOS alebo jej členstvo v ŠOS, pre 
registráciu do informačného systému športu v súlade s platnými právnymi predpismi na účel prihlasovania člena 
ŠOS alebo osoby registrovanej za ŠOS na súťaže v Slovenskej republike i v zahraničí, na evidenčné účely 
prevádzkovateľa v súlade so zákonom o športe a inými právnymi predpismi, ako i na plnenie cieľov ŠOS. V prípade 
neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu požadovanom ŠOS, prevádzkovateľ nebude schopný 
plniť svoje zákonné povinnosti. Neposkytnutie osobných údajov preto môže mať za následok, že dotknutá osoba 
sa nestane členom ŠOS alebo osobou registrovanou za ŠOS a nebude sa môcť podieľať na ich 
činnosti, zúčastňovať sa aktivít ŠOS a podujatí, do ktorých sa ŠOS zapájajú. 
 
Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?  
Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, 
v súvislosti s členstvom v ŠOS alebo registráciou za ŠOS, pre registráciu a evidenciu členov a osôb registrovaných 
za ŠOS v nadnárodných športových organizáciách, v súvislosti s činnosťou ŠOS a pre plnenie ich cieľov v súlade 
s platnými stanovami ŠOS, v súlade s daňovými a účtovnými povinnosťami v nevyhnutnom rozsahu, povinnosťami 
pri správe registratúry. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe právneho základu (oprávnenia na 
spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných 
osobitných predpisov (napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o športe a ďalšie právne 
predpisy).  
 
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov tiež môžu byť vedecké, umelecké a spravodajské účely v súlade 
s ust. § 12 ods. 3 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ide o prípady tzv. zákonných licencií, kedy povolenie 
fyzickej osoby na spracúvanie údajov nie je potrebné. Citované ustanovenie umožňuje jednotlivé prejavy osobnej 
povahy použiť bez súhlasu dotknutej osoby. V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby 
vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely 
a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej 
udalosti, a následne zverejnenie takého zostrihu na sociálnej sieti (YouTube, Facebook, Instagram, webstránka 
ŠOS a pod.). S ohľadom na danú zákonnú licenciu platí, že každá fyzická osoba (športovec, divák, tréner, rozhodca 
a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas s prípadným obrazovým zachytením, a to vopred 
a mlčky. Zákonná licencia teda v danom prípade nahrádza súhlas dotknutej fyzickej osoby.  
 
Ak ste udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, spracúvame Vaše osobné údaje, 
ktoré môžeme zverejniť v rozsahu udeleného súhlasu. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania.  
 
ŠOS ako prevádzkovateľ spracúvajú iba osobné údaje nevyhnutné na vykonávanie svojej činnosti 
a dosahovanie cieľov v zmysle stanov ŠOS, splnenie povinností ustanovených právnymi predpismi, resp. 
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ďalšími osobitnými predpismi, ako i osobné údaje na základe zákonnej licencie v zmysle Občianskeho 
zákonníka a osobné údaje, na ktorých spracovanie bol ŠOS udelený súhlas s ich spracúvaním. 
 
Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov? 
Zoznam právnych základov, ktoré oprávňujú ŠOS spracúvať osobné údaje o dotknutej osobe, je nasledovný: 
1. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; 
2. zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
3. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov; 
4. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; 
5. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; 
6. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; 
7. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; 
8. zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov; 
9. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov; 
10. oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je dosahovanie cieľov občianskeho združenia ŠOS v zmysle 

stanov, a to najmä: vyvíjanie činnosti smerujúcej k rozvoju športovej činnosti, zvyšovať kvalitu a zlepšovať 
možnosti tréningových procesov formou integrácie v športových kluboch, vybudovať a zviditeľniť funkčný 
program Unifikovaného športu, poskytnúť športovcom s intelektuálnym znevýhodnením príležitosti na 
participáciu v rôznych druhoch športu vo všetkých regiónoch Slovenska, podchytiť deti a mládež, aby 
športovali a mali možnosť si vybrať šport, ktorý im vyhovuje, zviditeľňovať ŠOS ako vhodného partnera pre 
spoluprácu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, športovými zväzmi, univerzitami, 
mimovládnymi organizáciami a privátnym sektorom, vybudovať pozitívny prístup k športovcom s 
intelektuálnym znevýhodnením prostredníctvom športu, spolupracovať s médiami a osobnosťami krajiny s 
cieľom predstaviť myšlienku Special Olympics širokej verejnosti, podporiť zlepšovanie športových výkonov 
prostredníctvom profesionálneho organizovania Národných športových hier a športových súťaží, rozširovať 
program dobrovoľníctva formou zapojenia rodinných príslušníkov, priateľov, divákov a podporovateľov, 
realizovať program vzdelávania pre trénerov, organizátorov a dobrovoľníkov, podporovať angažovanosť v 
medzinárodných štruktúrach Special Olympics, a tiež pozitívne propagovať svoju činnosť a výsledky vo 
vzťahu k širokej verejnosti; 

11. súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov. 
 
Aké osobné údaje sú zbierané?  
Za účelmi spracúvania osobných údajov popísanými vyššie sú o dotknutej osobe spracúvané nasledovné osobné 
údaje: 
- meno, priezvisko, tituly 
- dátum narodenia, 
- rodné číslo, 
- štátna príslušnosť, 
- adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, 
- adresa na doručovanie, 
- kontakt na zákonného zástupcu – telefón a e-mail, 
- v prípade fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno a miesto podnikania, 
- dôležité informácie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré sú obmedzujúce a je nevyhnutné ich vziať do úvahy pri 

tréningovom procese, 
- fotografia, 
- druh športu, 
- druh vykonávanej odbornej činnosti v športe, 
- právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za občianske združenie (pri 

zmluvnom vzťahu údaj o období trvania zmluvy), 
- informácie o zaplatených príspevkoch v súlade so stanovami v prospech ŠOS, 
- športové výsledky na významných súťažiach, 
- informácie o čestných štátnych tituloch a oceneniach,  
- príslušnosť k športovým organizáciám, 
- dátumy posledných troch účastí na súťaži. 

 
Na marketingové účely, v prípade ak udelíte prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov na 
marketingové účely, budú o dotknutej osobe zbierané osobné údaje v rozsahu uvedenom vo Vašom súhlase so 
spracúvaním osobných údajov na účely marketingu.   
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S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje? 
Vaše osobné údaje sú spracúvané manuálne a tiež prostredníctvom softvérového programového vybavenia najmä 
za účelom správneho vedenia zdrojovej evidencie v súlade so zákonom o športe a účtovnej evidencie. K týmto 
evidenciám má prístup prezident, národná riaditeľka ŠOS a zamestnanci poverení štatutárnym orgánom, resp. 
poskytovatelia služieb prevádzkovateľa; osoby iné ako štatutárny orgán ŠOS len v nevyhnutnom rozsahu na výkon 
ich úloh.  
 
Osobné údaje sú zdieľané tiež na základe zákona s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky v rozsahu stanovenom právnymi predpismi týkajúcimi sa registrácie športovcov a športových organizácií 
a ďalšími aplikovateľnými právnymi predpismi upravujúcimi odmeňovanie športovcov a poskytovanie dotácií, a na 
základe medzinárodných dohôd s medzinárodnými organizáciami Special Olympics Europe Euroasia a Special 
Olympics International a príslušnými organizačnými výbormi Svetových hier Špeciálnych olympiád, v rozsahu 
nevyhnutnom na registráciu športovcov na medzinárodných podujatiach a plnenie cieľov a úloh medzinárodného 
hnutia Special Olympics. 
 
Osobné údaje na marketingové účely, ak ste udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov na tento účel, nie sú 
zdieľané so žiadnymi tretími subjektmi a sú výlučne spracúvané za účelom priameho marketingu ŠOS. 
 
Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia 
Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť prenesené do tretej krajiny (krajiny, ktorá nie je členským štátom) alebo 
medzinárodnej organizácie, pričom v takom prípade sa prenos uskutočňuje prostredníctvom ustanovenia 
primeraných ochranných opatrení s tým, že jednotlivci majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinnú právnu 
nápravu. Medzi takéto primerané ochranné opatrenia patria: 

- záväzné pravidlá (politika) bezpečnosti dát a ochrany súkromia dostupné na: 
http://www.idso.org/idso/SOID_FILES/PRIV.pdf,  

- zmluvné dohody s príjemcami osobných údajov s uplatnením štandardných zmluvných doložiek 
schválených Európskou komisiou a v súlade so záväznou politikou uvedenou vyššie, 

- pristúpenie ku kódexu správania a záväzným pravidlám (politike) bezpečnosti dát a ochrany súkromia, 
spoločne so získaním záväzných a vymožiteľných záväzkov od príjemcov o uplatnení primeraných 
ochranných opatrení v záujme ochrany prenášaných údajov. 

Ak sa plánuje prenos osobných údajov do tretej krajiny, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie Európskej komisie 
o primeranosti, a ak nie sú zavedené primerané ochranné opatrenia uvedené vyššie, prenos sa môže vykonať na 
základe výnimiek pre osobitné situácie, napr. keď dotknutá osoba výslovne súhlasila s navrhovaným prenosom po 
tom, ako jej boli poskytnuté všetky potrebné informácie o rizikách spojených s prenosom. 
 
Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?  
Osobné údaje dotknutej osoby budú uchovávané po dobu plnenia účelu, na ktorý sa spracúvajú, počas trvania 
členstva alebo registrácie dotknutej osoby v ŠOS, a tiež po dobu archivácie ustanovenú zákonom o archívoch a 
registratúrach, ako aj predpismi upravujúcimi vedenie daňovej a účtovnej agendy. K podrobnostiam o dobe 
uchovávania Vašich osobných údajov nás môžete požiadať kedykoľvek a akoukoľvek formou. 
 
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na plnenie účelu spracúvania. Prístup 
k osobným údajom budú mať v súlade so zásadou integrity a dôvernosti výlučne osoby poverené 
prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v 
súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a so Zákonom o ochrane osobných údajov. 
 
Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu 
Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia 
o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie 
potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom 
na: office@specialolympics.sk alebo poštou na adresu: Špeciálne olympiády Slovensko, Trnavská cesta 37, 831 04 
Bratislava, Slovenská republika, resp. môžete nás o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne.   
 
V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných 
údajov. ŠOS opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti 
o taký úkon osobne, prostredníctvom emailu na: office@specialolympics.sk alebo poštou na adresu: Špeciálne 
olympiády Slovensko, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, Slovenská republika. 
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Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov 
Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne, 
e-mailom na: office@specialolympics.sk alebo poštou na adresu: Špeciálne olympiády Slovensko, Trnavská cesta 
37, 831 04 Bratislava, Slovenská republika. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že keďže Vaše osobné údaje sú 
spracúvané aj na základe zákona, ako zákonná povinnosť prevádzkovateľa, výmaz resp. obmedzenie spracovania 
Vašich osobných údajov bude posúdené individuálne a s prihliadnutím na zákonné povinnosti prevádzkovateľa.  
 
Ak ste poskytli osobné údaje spracúvané na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové 
účely, tieto osobné údaje budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých osobných údajov, 
resp. bezodkladne po odvolaní Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov. 
 
Prenos Vašich osobných údajov 
V prípade, ak už nemáte záujem, aby Vaše osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli spracúvané našim 
občianskym združením, ale zároveň máte záujem aby boli spracúvané niekým iným, môžete nás požiadať 
o vydanie poskytnutých osobných údajov osobne, prostredníctvom emailu na: office@specialolympics.sk alebo 
poštou na adresu: Špeciálne olympiády Slovensko, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, Slovenská republika. 
Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu a v bežne používanom a strojovo čitateľnom 
formáte.   
 
Namietanie spracúvania Vašich osobných údajov 
Ako dotknutá osoba máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej 
konkrétnej situácie. Žiadosť, ktorou namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, sa podáva prevádzkovateľovi, 
a to osobne alebo prostredníctvom emailu na: office@specialolympics.sk alebo poštou na adresu: Špeciálne 
olympiády Slovensko, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, Slovenská republika. 
 
Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho 
marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietate spracúvanie 
osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu 
nesmie spracúvať.  
 
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania 
Osobné údaje dotknutej osoby nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie podľa § 28 ods. 1 
a 4 Zákona o ochrane osobných údajov.  
 
Ako odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak sa niektoré osobné údaje spracúvajú na 
základe Vami udeleného súhlasu? 
Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom marketingu iba v prípade, ak ste s takým použitím výslovne 
súhlasili pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov. V prípade, ak ste s použitím Vašich 
osobných údajov pre účely marketingu súhlasili, môžete takýto súhlas kedykoľvek odvolať, a to osobne alebo 
prostredníctvom emailu na: office@specialolympics.sk alebo poštou na adresu: Špeciálne olympiády Slovensko, 
Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, Slovenská republika. 
 
Po odvolaní súhlasu nebudú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu (tzn. uvedené sa netýka osobných 
údajov spracúvaných na inom právnom základe ako na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov) ďalej 
spracúvané a budú bezodkladne zlikvidované. Odvolanie súhlasu je aplikovateľné len na tie kategórie osobných 
údajov, na ktoré bol súhlas udelený, nevzťahuje sa na osobné údaje spracúvané na základe zákona a údaje, ktoré 
sú nevyhnutné pre registráciu členstva dotknutej osoby v ŠOS alebo jej registráciu za ŠOS a ani na údaje, ktorých 
spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, na základe zákonnej licencie podľa ust. 
§ 12 ods. 3 Občianskeho zákonníka alebo na verejný záujem.  
 
Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené?  
Ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú 
spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu ako je súladné so zákonom, máte právo obrátiť sa na Úrad 
pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, a podať návrh na začatie konania podľa 
§ 100 Zákona o ochrane osobných údajov.  


