
Súhlas so spracovaním osobných údajov a informačná povinnosť 

v súvislosti s podmienkami spracovania a ochranou osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 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) (ďalej len „nariadenie“)a zákona č.18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) 

 
 
Osoba udeľujúca súhlas so spracovaním osobných údajov: 

Dieťa: Meno: ................................................   Priezvisko: .................................................................................... 

Dátum narodenia: ................................................................................................................................................. 

Adresa trvalého bydliska, PSČ: .............................................................................................................................. 

Číslo telefónu: .....................................   E-mailová adresa: ................................................................................... 

V .............................................................................................  Dňa: ........................................... 

Podpis dieťaťa: ............................................................................................................................ 

Zákonný zástupca: Meno: ....................................   Priezvisko: ..................................................   Titul: .................. 

Dátum narodenia: ..................................................................................................................................................... 

Adresa trvalého bydliska, PSČ: .................................................................................................................................. 

Číslo telefónu: .....................................   E-mailová adresa: ................................................................................... 

V .............................................................................................  Dňa: ........................................... 
 
Podpis zákonného zástupcu: ................................................................................................. (ďalej len „subjekt“) 
 

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov  prostredníctvom prevádzkovateľa Slovenský rybársky 
zväz, Mestská organizácia Trstená, IČO: 37802771, DIČ: 2020572840, so sídlom: Železničiarov 294/38, 028 
01 Trstená, v zastúpení Mgr. Ivan Michalec, štatutárny zástupca. 

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia  Trstená je základnou organizačnou zložkou Slovenského 
rybárskeho zväzu, so sídlom Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO: 00178209 a má vlastnú právnu subjektivitu. 

Svojim podpisom výslovne udeľujem súhlas  s tým, aby prevádzkovateľ  spracoval v súlade s platnou právnou 
úpravou moje osobné a organizačné údaje – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónne 
číslo, e – mail (ďalej len „osobný údaj“). 
Spracovanie osobných údajov subjektu je vykonávané prevádzkovateľom v tlačenej a elektronickej podobe. 
Osobné údaje subjektu pre prevádzkovateľa spracovávajú členovia štatutárneho orgánu alebo poverení 
zamestnanci. 
 
Súhlas je daný na účely: 
 

a) vedenie centrálnej evidencie členov Slovenského rybárskeho zväzu 

b) poskytovanie osobných údajov členov organizačným zložkám Slovenského rybárskeho zväzu v súvislosti 
s výkonom rybárskeho práva 

c) používanie na elektronickú komunikáciu 

d) rybárske preteky, školenia, prednášky a iné akcie prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov 

e) zverejnenie na verejných webových stránkach prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov v rozsahu mena 
a priezviska 

Zároveň súhlasím s poskytnutím mojej adresy elektronickej pošty (e-mail) na účely  informácií ohľadom činnosti 
prevádzkovateľa. Súhlas udeľujem na dobu určitú, v súvislosti s výkonom rybárskeho práva, najmenej po dobu 
trvania členstva v Slovenskom rybárskom zväze. Osobné údaje budú po ukončení členstva alebo účelu ich 
spracovania odstránené bezpečným spôsobom.  V priebehu tejto doby môžem súhlas kedykoľvek  odvolať 
zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho 
doručenia.  Zároveň svojim podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje som poskytol na spracovávanie 
dobrovoľne, sú pravdivé, správne a aktuálne. 



Zásady ochrany osobných údajov a Vaše práva: 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup 
k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom. 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na 
informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. 
Právo na opravu -  ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, 
neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v 
prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu 
spracúvania. 
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať 
Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné 
alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré 
ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, 
ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych 
oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy 
podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 
 
Prehlasujem, že hore uvedenému textu rozumiem a dobrovoľne ho potvrdzujem svojim podpisom. 

 

Dátum:                                                                                
    ____________________________________                                                                                                               
       Podpis zákonného zástupcu   

 

 


