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INFORMOVANIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
ČLENOV SBA
Slovenská basketbalová asociácia, IČO: 17 315 166, so sídlom Junácka 6, 832 80 Bratislava (ďalej len
„SBA“) ako národný športový zväz s právnou formou občianskeho združenia, zriadeným a pôsobiacim
v súlades platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, združujúcim hráčov basketbalu,
rozhodcov, ako aj trénerov si Vás ako svojho člena dovoľuje informovať o spracúvaní osobných údajov
v súlade s Nariadením o ochrane údajov (nariadenie EÚ 2016/679) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Prevádzkovateľ:
Slovenská basketbalová asociácia, IČO: 17 315 166, so sídlom Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontaktné údaje pre prípadné otázky ohľadom ochrany osobných údajov:
sekretariat@slovakbasket.sk; tel.: 02/491 14 545
SBA, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

Spôsob spracúvania osobných údajov:
SBA spracúva Vaše osobné údaje z dôvodu, že ste členom SBA, pričom SBA spracúva najmä tieto
osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, adresa trvalého
pobytu, email, mobilné číslo, fotografie, obrazovo – zvukové záznamy.
SBA je v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinná
vyššie uvedené osobné údaje (s výnimkou fotografií a obrazovo – zvukových záznamov) spracuvávať
a uchovávať.

Účel spracúvania osobných údajov:
SBA spracúva Vaše osobné údaje najmä za účelom:
-

evidencie členskej základne a s tým súvisiacimi činnosťami;
vedenia Informačného systému SBA;
usporiadania športových podujatí;
registrácie členov SBA na medzinárodných podujatiach;
správy webového portálu SBA a profilov na sociálnych sieťach;
plnenia povinností, ktoré SBA ako prevádzkovateľovi ukladá zákon;

SBA môže Vaše osobné údaje poskytovať tretím osobám – sprostredkovateľom, a to:
-

medzinárodnej organizácii FIBA;
príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy;
sponzorom a partnerom SBA;
externým spolupracovníkom – napr. advokát, poskytovateľ cloudových služieb;

a to výlučne za účelom:
-

evidencie členskej základne a s tým súvisiacimi činnosťami;
vedenia Informačného systému SBA;
usporiadania športových podujatí;
registrácie členov SBA na medzinárodných podujatiach;
plnenia sponzorských zmlúv;
uplatňovania práv členov SBA.

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov:
A.

Právo na prístup
SBA má na základe špecifickej žiadosti od jednotlivca tieto povinnosti:

B.

•

potvrdiť, či spracováva osobné údaje danej osoby;

•

vysvetliť, prečo a ako spracováva osobné údaje danej osoby a
poskytnúť osobe ďalšie podrobnosti v súvislosti so spracovávaním
jej osobných údajov; a

•

poskytnúť danej osobe kópiu osobných údajov.

Právo na vymazanie (tiež nazývané právo na odstránenie alebo „právo na
zabudnutie“) a opravu
Jednotlivci môžu za určitých okolností požiadať o vymazanie alebo odstránenie
svojich osobných údajov, ak napríklad kedykoľvek zrušia svoj súhlas s ich
spracovávaním (keď sa spracovávanie vykonáva na základe súhlasu dotknutej
osoby). Jednotlivec môže tiež od SBA vyžadovať, aby jeho osobné údaje opravila
alebo upravila, ak sú nepresné alebo neúplné.
Ak SBA zdieľa osobné údaje s akoukoľvek treťou stranou (napríklad so
sprostredkovateľom, ako je poskytovateľ mzdových služieb), musí ju upozorniť na
vymazanie alebo obmedzenie príslušných osobných údajov.

C.

Právo na obmedzenie
Jednotlivci môžu tiež SBA požiadať o obmedzenie spracovávania svojich osobných
údajov počas riešenia sťažností (týkajúcich sa napríklad presnosti osobných údajov).
Keď je spracovávanie obmedzené, SBA má povolené uchovávať osobné údaje, ale
nie ich ďalej spracovávať, a to dovtedy, kým sa príslušná záležitosť nevyrieši.
Podobne platí, že ak SBA zdieľa osobné údaje s akoukoľvek treťou stranou
(napríklad so sprostredkovateľom, ako je poskytovateľ mzdových služieb), musí ju
upozorniť na uložené obmedzenie spracovávania osobných údajov príslušnej osoby,
ktoré platí až do odvolania. Po odvolaní musí byť na to upozornená aj tretia strana.

D.

Právo vzniesť námietku
Jednotlivci môžu namietať voči spracovávaniu svojich osobných údajov na základe
dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie. SBA môže následne príslušné osobné
informácie spracovávať iba v prípade, že dokáže predložiť presvedčivé právne
dôvody na spracovávanie (ktoré sa určujú od prípadu k prípadu).
Jednotlivci však môžu namietať bez zdôvodnenia, ak SBA spracováva údaje na
priame marketingové účely.
Ak sa prijme rozhodnutie o automatickom spracovávaní osobných informácií
vrátane profilovania a ak toto rozhodnutie pravdepodobne bude mať právne účinky
na príslušnú osobu alebo by ju mohlo významne ovplyvniť, jednotlivec má právo
nepodliehať (okrem niektorých špecifických výnimiek) rozhodnutiu, ku ktorému
došlo výhradne na základe daného zdôvodnenia.

E.

Prenosnosť údajov
Ak jednotlivec poskytne SBA svoje osobné údaje, má (na požiadanie) právo:
•

získať kópiu daných osobných údajov; a/alebo

•

ak je to technicky uskutočniteľné, požiadať o odoslanie osobných
údajov organizácii tretej strany v štruktúrovanom a bežne
používanom automatickom formáte.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ja, nižšie podpísaný/á ..................................................., týmto súhlasím s tým, aby Slovenská
basketbalová asociáciá, IČO: 17 315 166, so sídlom Junácka 6, 832 80 Bratislava spracúvala a ďalej
uchovávala moje osobné údaje a informácie, ktoré som SBA poskytol alebo ako člen SBA poskytnem.
Súhlasím s tým, aby SBA spracúvala moje osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, email, mobilné číslo), nakoľko som členom SBA
a taktiež aby SBA spracúvala moje fotografie, videá, zvukové záznamy, ako aj športové výsledky
a štatistické údaje, a to za účelom:
- evidencie členskej základne a s tým súvisiacimi činnosťami SBA;
- marketingu;
- nekomerčného i komerčného využitia v tlačených alebo elektronických médiách (Facebook,
Instagram, etc.), a to za účelom podpory a propagácie basketbalu a SBA, resp. plnenia sponzorských
zmlúv;
Zároveň súhlasím s tým, aby SBA poskytla moje osobné údaje a/alebo fotografie a videá tretím osobám
za účelom plnenia svojich zmluvných povinností, ktoré osoby ich môžu použiť na:
- nekomerčné i komerčné využitie v tlačených alebo elektronických médiách (Facebook, Instagram,
etc.), a to za účelom marketingu tretích osôb.
Svojim podpisom na tomto súhlase vyjadrujem, že som si riadne prečítal/a Informovanie o spracúvaní
osobných údajov členov SBA a taktiež Súhlas so spracúvaním osobných údajov, obsah som pochopil/a
a súhlasím s ním1.

Dňa ......................... v .................................

Podpis:...............................................
v prípade osoby mladšej ako 16 rokov
je potrebný podpis zákonného
zástupcu!

1

Podpísaný súhlas je potrebné doručiť na korešpondenčnú adresu SBA.

