
 

 
Informácie o spracúvaní osobných údajov osôb s príslušnosťou k PD AUTOSPORT 

 

(platné od 25.5.2018) 

 
V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany PD AUTOSPORT (ďalej len „klub“) ako 
prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto 
poskytujeme informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len 
„Nariadenie GDPR“).  

 
Prevádzkovateľ osobných údajov 
PD AUTOSPORT, občianske združenie 
Sídlo: Kapitána Nálepku 17, 040 01 Košice 
IČO: 42 099 358 
Zapísaný v registri občianskych združení MV SR 

 
Účel spracovania osobných údajov 
Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiace s evidenciou prihlášok účastníkov do podujatí 
organizovaných klubom, s evidenciou členov, športovcov, športových odborníkov, dobrovoľníkov v zmysle 
stanov klubu, ďalej spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov a správy registratúry.  

 
Právny základ pre spracúvanie osobných údajov 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností najmä podľa: 
- zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; 
- zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
- zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov; 
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; 
- Stanovy klubu, ktoré sú v súlade so Zákonom o športe. 

 
Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré je správcom a prevádzkovateľom informačného systému 
športu, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, exekútori, Slovenská asociácia motoristického športu a organizátori športových podujatí v jej 
pôsobnosti. 

 
Doba uchovávania osobných údajov 
Osobné údaje dotknutých osôb je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať počas trvania podujatia organizovaného 
klubom, počas trvania členského vzťahu, príslušnosťou ku klubu. Po ukončení podujatia organizovaného 
klubom, členského vzťahu, príslušnosťou ku klubu, sa lehota uchovávania osobných údajov riadi zákonom č. 
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Profilovanie   
Klub na základe poskytnutých osobných údajov nevykonáva automatické rozhodovanie a profilovanie. 



Práva dotknutej osoby 
Dotknutá osoba má právo: 
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojím osobným údajom; 
- na opravu týchto osobných údajov; 
- na vymazanie týchto osobných údajov; 
- na obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov; 
- namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov; 
- na prenosnosť týchto osobných údajov; 
- odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je súhlas právnym základom spracúvania); 
- podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR). 
 
Práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba si 
uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči klubu si 
dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti, alebo elektronickými 
prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto 
poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť. Aktuálne informácie, vrátane 
kontaktných údajov sú prístupné na webovej stránke www.pdautosport.com. 

 
Košice, 25.5.2018 

http://www.pdautosport.com/

