PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, (ďalej len GDPR)
Dotknutá osoba (Meno a Priezvisko, dátum narodenia, bydlisko):

Prevádzkovateľ:

Dream production s.r.o. Povstania Českého Ľudu 730/12,
040 22 Košice, IČO 46571370, bernatova@dreamproduction.com, tel. 0917 895 120

Zoznam osobných údajov:
Osobné údaje účastníka (dotknutej osoby) podujatia Prešov HALF MATATHON - meno, priezvisko,
titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, tvár a postava
Účely spracovania osobných údajov:
- zverejnenie štartovnej listiny
- zverejnenie výsledkovej listiny
- vytvorenie foto dokumentácie dotknutej osoby a jej zverejnenie na internete a sociálnych sieťach
a ako promo na nasledujúce ročníky podujatia
- vytvorenie video dokumentácie dotknutej osoby a jej zverejnenie na internete a sociálnych sieťach
a ako promo na nasledujúce ročníky podujatia
- zasielanie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z účasti na podujatí, zasielanie
informačných emailov o pripravovaných akciách a informácii o ponúkaných výhodách pre účastníkov

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Príjemcovia osobných údajov:
•

Dream production s.r.o., Povstania českého ľudu 12, 040 22 Košice, IČO46571370

•

MADWIRE s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO : 47 436 310

•

Rastislav Mašlonka - Dr.Alexandra 125/ 14, Kežmarok, IČO : 34630732, KK-Sporttiming

Právny základ spracovania osobných údajov – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba
vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
Doba uchovávania osobných údajov – desať rokov.
Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný
súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie
uvedenej doby.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných
údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa
prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo

obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a
právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami
a súhlasí s nimi.

V ......................................., dňa ........................

.....................................................
Dotknutá osoba

