
BG AUTOSPORT 

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Na základe zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu 
a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov poskytuje prevádzkovateľ občianske združenie BG Autosport (ďalej len „BG 
Autosport“) informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby (fyzickej osoby, ktorej údaje 
sú spracúvané).  

I. Identifikačné údaje prevádzkovateľa 

BG Autosport 
občianske združenie 
IČO: 51982706 
Sídlo: Mlynská 541/16, 045 01  Moldava nad Bodvou 
Zapísaný v registri občianskych združení MV SR 

II. Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú 

Meno a priezvisko, adresa ( Ulica, Mesto, PSČ) , dátum narodenia, telefónny kontakt, e-mail.  

III. Získavanie osobných údajov 

Osobné údaje sa získavajú priamo od dotknutých osôb a to vyplnením a odoslaním prihlášky 
v elektronickej podobe na e-mailovú adresu prevádzkovateľa alebo prostredníctvom telefonickej 
resp. osobnej komunikácie.  

IV. Účely spracúvania osobných údajov 

Osobné údaje sa získavajú za účelom plnenia zákonných povinností organizátora a vedenia evidencie 
členov, súťažiacich a dobrovoľníkov v súvislosti s organizovaním športového podujatia. Na poskytnuté 
kontaktné údaje môže BG Autosport zasielať potrebné informácie týkajúce sa organizovaných 
podujatí. Získané osobné údaje ďalej slúžia na prihlásenie dotknutej osoby na podujatia ako aj na 
zabezpečenie jej účasti na podujatí.  

Sem patrí: 

• Správne zaradenie dotknutej osoby do jednotlivých súťažných tried 

• Pridelenie štartovného čísla 

• Príprava a spracovanie štartových a výsledkových listín 

• Evidencia platieb   

• Meranie a vyhodnotenie dosiahnutého času na podujatí 

• Zabezpečenie bezproblémového priebehu podujatia a ochrany zdravia a majetku 

• Zverejnenie zoznamu prihlásených, štartovej a výsledkovej listiny na oficiálnej stránke a 
sociálnej sieti BG Autosportu  

• Zasielanie vyplnených prihlášok na SAMŠ  

• Archivácia výsledkovej listiny 
 

V. Zdieľanie a zverejňovanie osobných údajov 

a) Osobné údaje dotknutej osoby sa zdieľajú so SAMŠ za účelom plnenia povinnosti 

organizátora zaevidovanej súťaže na SAMŠ.  

b) Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté  Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu 

a orgánom štátnej správy a verejnej moci za účelom výkonu kontroly a dozoru, súdom, 

orgánom činným v trestnom konaní a exekútorom.  



c) Osobné údaje, ako meno a priezvisko sa zverejňujú v podobe zoznamu prihlásených za 

účelom poskytnutia potrebných informácií pre súťažiacich a divákov ako aj za účelom 

propagácie samotného podujatia.  

 

VI. Právny základ spracúvania osobných údajov 

Právny základ spracúvania osobných údajov je: 

• súhlas dotknutej osoby podľa Čl. 16, ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.  

• Zákon o športe č. 440/2015 Z.z.  

• Zákon o dobrovoľníctve  č. 406/2011 Z.z.  

• Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.  

• Ustanovenia športového podujatia 

 

VII. Doba uchovávania osobných údajov 

Osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie účelu ich spracúvania resp. v súlade 

s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané.   

 

VIII. Profilovanie 

BG Autosport nevykonáva profilovanie so získanými osobnými údajmi. 

 

IX. Práva dotknutej osoby 

Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje má k dispozícii BG Autosport majú právo na: 

• Prístup k osobným údajom 

• Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov 

• Právo na odstránenie osobných údajov 

• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

• Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov 

• Právo na prenosnosť osobných údajov 

• Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR 

• Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

 

Na uplatnenie vyššie uvedených práv je potrebné odoslať písomnú žiadosť aj s kontaktnými údajmi 

prevádzkovateľovi, pričom žiadosť môže byť aj v elektronickej podobe. Pri ústnej žiadosti je potrebné 

preukázať svoju totožnosť.  
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