
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady 

EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, 

ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). 

 

Ja, dole podpísaná Dotknutá osoba 

(meno, priezvisko, dátum narodenia) 

 

........................................................................................................................................... 

 

týmto dávam Slovenskému rybárskemu zväzu, so sídlom Andreja Kmeťa 314/20, 010 55 Žilina, 

IČO: 00 178 209 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie 

nasledovných osobných údajov dotknutej osoby: 

- Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, telefónne číslo, e – mailová adresa, 

podobizeň, hlasový prejav, príslušnosť k súťažnému družstvu.  

 

So spracovaním týchto údajov súhlasím na účely účasti Dotknutej osoby na detskej rybárskej 

súťaži Zlatý blyskáč ako vedúci, prípadne asistent vedúceho súťažného družstva.  

 

Ako dotknutá osoba zároveň súhlasím/nesúhlasím* so spracovaním nasledovných údajov. 

- číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, miesto narodenia, rodinný stav, údaj 

o evidovaní na úrade práce, údaj o poberaní invalidného dôchodku, číslo účtu, údaj 

o zdravotnej poisťovni. Tieto údaje spracúva prevádzkovateľ na účely evidencie na 

Sociálnej poisťovni. 

 

Rovnako súhlasím so zverejnením osobných údajov, týkajúcich sa podobizne Dotknutej osoby, 

hlasového prejavu , príslušnosti k súťažnému družstvu, mena a priezviska na účely vykonania 

živého prenosu z detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč, ktorý bude dostupný na portáli 

www.youtube.com na kanáli vytvorenom na prenášanie priebehu súťaže. 

 

Súhlasím so zverejnením podobizne Dotknutej osoby, hlasového prejavu, spolu s menom, 

priezviskom, príslušnosťou k súťažnému družstvu na webovom sídle Prevádzkovateľa 

(www.srzrada.sk), na jeho profile na portáli www.facebook.com a v relácii Na rybách – Petrov 

zdar, ktorá je plošne šírená televíznym/internetovým vysielaním Treťou osobou, Rozhlas a 

televízia Slovenska, so sídlom Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47 232 480. Toto 

zverejnenie bude súčasťou reportáže o priebehu a výsledkoch detskej rybárskej súťaže Zlatý 

blyskáč. 

 

Súhlasím so zverejnením podobizne Dotknutej osoby, hlasového prejavu, spolu s menom, 

priezviskom, príslušnosťou k súťažnému družstvu na portáli www.slovenskyrybar.sk, ktorého 

http://www.youtube.com/
http://www.srzrada.sk/
http://www.facebook.com/
http://www.slovenskyrybar.sk/


prevádzkovateľom je Tretia osoba, ktorou je: Slovenský RYBÁR s.r.o., so sídlom: Andreja 

Hlinku 1039, 050 01 Revúca, IČO: 36390313. Toto zverejnenie bude súčasťou reportáže o 

priebehu a výsledkoch detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč. 

 

Súhlasím so zverejnením podobizne Dotknutej osoby, hlasového prejavu, spolu s menom, 

priezviskom, príslušnosťou k súťažnému družstvu Treťou osobou a to spoločnosťou News and 

Media Holding a.s., Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava, IČO: 47 256 281 a to v tlačenej verzii 

časopisu Poľovníctvo & Rybárstvo a na webovom sídle tretej osoby www.polovnictvo-

rybarstvo.pluska.sk.  Toto zverejnenie bude súčasťou reportáže o priebehu a výsledkoch detskej 

rybárskej súťaže Zlatý blyskáč. 

 

Podľa § 14 ods. 3 Zákona má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so 

spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba 

môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. Dotknutá osoba môže odvolať 

súhlas písomným odvolaním súhlasu, zaslaným na adresu Prevádzkovateľa: Slovenský 

rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina. 

 

Informácie týkajúce sa získavania a spracúvania osobných údajov podľa § 19 a § 20 zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú k 

dispozícii na web stránke organizácie, na nástenke v priestoroch organizácie a u štatutárnych 

zástupcov. 

 

Doba trvania súhlasu: 

 

Predmetný súhlas sa udeľuje na dobu päť rokov odo dňa jeho udelenia.   

 

 

 

 

V ................................................. dňa ..................................... podpis: ..................................... 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(* nehodiace prečiarknite) 

http://www.polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/
http://www.polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/

