
Hádzanársky klub IUVENTA Michalovce, o.z.

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov
Hádzanársky klub IUVENTA Michalovce,  o.z.  je  športovým klubom podľa § 15 zák.č.  440/2015 Z.z.
o športe a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (ďalej  aj  iba „ Zákon o športe“ .  Klub sa povinne
zapisuje do registra právnických osôb v športe podľa Zákona o športe. 
Športový klub sa zaoberá vytváraním vhodných podmienok na vykonávanie športu – hádzanej a ďalšími
činnosťami podľa aktuálneho výpisu Obchodného registra. 
Kdekoľvek Hádzanársky klub IUVENTA Michalovce o.z. spracúva osobné údaje, takéto spracovanie sa
uskutočňuje na účely:  členské vzťahy, komunikácia (napr. prostredníctvom formulárov, telefonicky, 
e-mailom),  zmluvné  vzťahy  so  športovcami  a  športovými  odborníkmi,  vedenie  zdrojovej  evidencie,
zmluvné  vzťahy  s  osobami  odlišnými  od  športovcov  alebo  športových  odborníkov  (napr.  pracovné
zmluvy a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zmluvy o dielo), informácie 
o zdravotnej spôsobilosti športovca, zapisovanie údajov do informačného systému športu, monitorovanie
športovca  a  športového  odborníka  a  vyhotovovanie  obrazových,  zvukových,  obrazovo  zvukových
záznamov a záznamov o fyzickej výkonnosti športovca  a používanie týchto záznamov, vyhotovovanie
obrazových, zvukových,  obrazovo zvukových záznamov verejnosti  zo súťaží a podujatí  a používanie
týchto záznamov, organizovanie a riadenie súťaží, účasť na súťaži, účtovné a daňové účely, 
Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Poskytovanie údajov tretím stranám
 
Vaše  osobné  údaje  poskytujeme  iným  osobám  len  v  nevyhnutnej  miere.  Vaše  osobné  údaje
poskytujeme  jednak  našim  zamestnancom  a  tiež  tzv.  sprostredkovateľom,  ktorými  sú  najmä:   iné
športové organizácie  (napr.  športové kluby,  národný športový  zväz)   naši  zmluvní  partneri  — napr.
športovci vykonávajúci šport ako samostatne zárobkovo činné osoby, športoví odborníci vykonávajúci
svoju činnosť ako podnikanie (napr. tréneri, inštruktori), sponzori,   externí dodávatelia služieb — napr.
účtovní  poradcovia,  poskytovatelia  služieb  BOZP,  poskytovatelia  softvérových  produktov  —  napr.
Google  Ireland  Limited,  Facebook,  Inc.,   Ministerstvo  školstva,  vedy,  výskumu a  športu  Slovenskej
republiky,  Úrad  na  ochranu  osobných  údajov  Slovenskej  republiky,  dopingový  komisár,  Sociálna
poisťovňa, daňové úrady, zdravotné poisťovne a iné osoby, ktorým sme za určitých okolností povinní
poskytovať  osobné  údaje  „zo  zákona”,   osoby  v  súvislosti  s  ochranou  práv  a  právom  chránených
záujmov (napr. advokáti, súdy alebo exekútori).
Vaše údaje nebudeme predávať tretím stranám ani ich iným spôsobom poskytovať na komerčné účely.
Okrem vyššie spomínaného, máme právo poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom činným v trestnom
konaní a prípadne poškodeným tretím stranám bez Vášho výslovného súhlasu, ak je to potrebné na
objasnenie  nezákonného  využívania  našich  služieb  alebo  na  uplatnenie  právnych  nárokov.  Takýto
prevod sa však uskutoční iba vtedy, ak existujú konkrétne dôkazy o nezákonnom konaní alebo zneužití.
Prenos Vašich údajov sa môže uskutočniť aj, ak to prispieva k presadzovaniu podmienok používania
alebo iných dohôd. Zároveň máme právnu povinnosť poskytovať na požiadanie informácie niektorým
verejným orgánom. Prenos týchto údajov je založený na našom legitímnom záujme zabrániť zneužitiu,
umožniť stíhanie trestných činov a zabezpečiť uplatňovanie svojich práv, ak naše záujmy prevážia nad
Vašimi záujmami a právami na ochranu Vašich osobných údajov v 
súlade sčl.6 ods. 1 písm. f)GDPR.



Zamýšľaný prenos údajov do tretích krajín
V súčasnosti nie je plánovaný prenos údajov do tretích krajín. V prípade takéhoto prenosu zavedieme
opatrenia potrebné pre splnenie požadovaných zákonných podmienok. Predovšetkým však budete včas
informovaný o príslušných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov v súlade 
s právnymi požiadavkami.

Zabezpečenie
Hádzanársky klub IUVENTA Michalovce, o.z.  realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na
ochranu všetkých osobných údajov, pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením
alebo prístupom neoprávnených osôb. Platí  to aj pre všetky nakupované externé služby. Overujeme
účinnosť našich opatrení  na ochranu údajov a neustále ich vylepšujeme v súlade s technologickým
rozvojom.  Zadané  osobné  údaje  sú  šifrované  počas  prenosu  pomocou  bezpečného  šifrovacieho
procesu.

Štandardné doby na vymazanie údajov:
Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje 
spracúvajú.
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon 
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

Ďalšie používanie údajov a ich vymazávanie
Akékoľvek ďalšie spracovanie alebo používanie Vašich osobných údajov sa zvyčajne vykoná len 
v rozsahu povolenom na základe právneho predpisu alebo ak ste súhlasili so spracovaním údajov alebo
použitím  dát.  V  prípade  ďalšieho  spracovania  na  iné  účely  ako  tie,  na  ktoré  boli  údaje  pôvodne
zhromaždené, Vás budeme o ďalšom použití informovať a poskytneme Vám všetky dôležité informácie
pred ďalším spracovaním.

Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov

Právo na prístup
Na požiadanie máte právo od nás získať informácie o osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú a ktoré
sme spracovali v rozsahu, ktorý je definovaný v čl. 15 GDPR. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo
e-mailom na nižšie uvedené adresy.

Právo na opravu
Máte právo požadovať,  aby sme bez zbytočného odkladu opravili  akékoľvek  nepresnosti  vo  Vašich
osobných údajoch,  ktoré sa Vás týkajú (článok 16 GDPR). Na tento účel kontaktujte nižšie uvedenú
adresu.

Právo na vymazanie
Ak máte platné právne dôvody vymedzené v čl. 17 GDPR, máte právo na okamžité vymazanie ("právo
byť zabudnutý") osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Medzi tieto právne dôvody patrí: osobné údaje už
nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo odvolávate svoj súhlas a neexistujú žiadne iné
právne  dôvody  na  spracúvanie;  dotknutá  osoba  namieta  proti  spracúvaniu  (a  neexistujú  žiadne
prevažujúce legitímne dôvody na spracúvanie -neuplatňuje sa na námietky voči priamej reklame). Ak
chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Právo na obmedzenie spracovania
Ak sú splnené  kritériá  definované  v čl.  18  GDPR,  máte  právo na obmedzenie  spracúvania,  ako je
uvedené  v  predchádzajúcom  článku  GDPR.  Podľa  tohto  článku  sa  môže  požadovať  obmedzenie



spracúvania,  najmä  ak  je  spracúvanie  nezákonné  a  dotknutá  osoba  sa  bráni  vymazaniu  osobných
údajov  a  žiada  namiesto  toho  obmedzenie  ich  používania,  alebo  ak  dotknutá  osoba  namieta  proti
spracúvaniu podľa  čl.  21 ods.  1 GDPR, ak nie je  jasné,  či  náš legitímny záujem prevyšuje  záujem
dotknutej osoby. Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu. 

Právo na prenos údajov 
Máte právo na prenos dát, ako je definované v čl. 20 GDPR. To znamená, že máte právo získať osobné
údaje,  ktoré  sa Vás týkajú,  ktoré ste nám poskytli,  v  štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a máte právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi. Predpokladom je, že
spracúvanie je založené na súhlase alebo zmluve a je vykonávané automatizovanými prostriedkami. Ak
chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Právo na námietku
Podľa čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré
sa Vás týkajú, ktoré je založené na článku 6 ods. 1 písm. e)alebo f)GDPR, z dôvodov týkajúcich sa
Vašej konkrétnej situácie. Budeme upúšťať od spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ nemôžeme
preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú Vaše záujmy, práva 
a slobody, alebo pokiaľ nie je účelom spracúvania preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych
nárokov. Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Ak si myslíte, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme vykonali, je nezákonné
alebo neprípustné, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Tento orgán môžete
kontaktovať na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12820 07, 
Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
www.dataprotection.gov.sk

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
utorok a štvrtok od 8:00 do 12:00 +421/2/3231 3220.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Hádzanársky klub IUVENTA Michalovce, o.z.
Špitálska 7, ,071 01Michalovce
e-mail: iuventa-zhk@iuventa-zhk.sk

Koordinátor ochrany osobných údajov: Mgr.Jana Čalovková, tel.: +421903411449, 
e-mail: iuventa-zhk@iuventa-zhk.sk
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