
MŠK Ţilina, a.s., Športová 9, 010 01 Ţilina, IČO: 36 419 320 

 

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov 

 

Týmto udeľujem Prevádzkovateľovi (MŠK Ţilina, a.s) súhlas so spracúvaním svojich osobných 

údajov podľa § 13 odsek 1) písmeno a) na účel*: 

 

☐ 

vystavenie klubovej karty / permanentky a jej evidencia a poskytovanie vyplývajúcich 

výhod a zľiav pre drţiteľa 

☐ 
 

priameho marketingu a zasielania informácií o novinkách od komerčných partnerov od 

spoločných prevádzkovateľov (klub MŠK Ţilina, a.s. , ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV,  

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ ) prostredníctvom newsletteru. 

 

*zaškrtnite v prípade súhlasu 

 

Súhlas je udelený dobrovoľne a je moţné ho kedykoľvek odvolať. 

 

V Ţiline, dňa _______________ 

____________________ 

 podpis 

 

 

 

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona 

č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“): 

 

I. Účely spracúvania Vašich údajov 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje iba v rozsahu udeleného súhlasu dotknutej osoby na účely, 

s ktorými ste dobrovoľne súhlasili a udelili súhlas s takýmto spracúvaním. 

 

II. Poskytovanie Vašich údajov 

Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše osobné údaje na uvedené účely ţiadnym príjemcom alebo tretím 

osobám. V prípade súhlasu s priamym marketingom, môţu byť Vaše osobné údaje v rozsahu (meno, 

priezvisko a e-mail, dátum narodenia, rok narodenia, obľúbený tím, obľúbený fortunaligový hráč) 

poskytnuté niektorému zo spoločných prevádzkovateľov – Únii ligových klubov Tomášikova 30 C, 
821 01 Bratislava, IČO: 42168970 alebo Slovenskému futbalovému zväzu Tomášikova 30 C, 821 01 
Bratislava, IČO: 00687308. 

 

III. Doba spracúvania Vašich údajov 

Vaše osobné údaje sú u Prevádzkovateľa uloţené po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu účelu 

spracúvania. Ak nie je uvedené inak je doba spracúvania osobných údajov stanovená na 1 rok od ich 

získania. 

 

 



MŠK Ţilina, a.s., Športová 9, 010 01 Ţilina, IČO: 36 419 320 

IV. Aké máte práva 

Vaše údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade s právnymi predpismi. Máte právo na 

prístup k svojim údajom a právo na ich opravu. V prípade spracúvania osobných údajov na oprávnené 

záujmy Prevádzkovateľa máte právo namietať spracúvanie aţ kým sa nepreukáţe, ţe oprávnené 

záujmy prevaţujú nad Vašimi právami alebo záujmami. Pokiaľ preukáţete, ţe spracúvanie Vašich 

údajov nie je oprávnené, máte právo na vymazanie či obmedzenie spracúvania. V prípade spracúvania 

osobných údajov na základe súhlasu alebo zmluvy máte právo na prenosnosť osobných údajov. 

V prípadoch spracúvania Vašich údajov, ku ktorým ste udelili súhlas, ste oprávnení tento súhlas 

kedykoľvek odvolať. Odvolať súhlas môţete napríklad vyuţitím jednoduchého odkazu v zaslanom 

newsletteri alebo na niţšie uvedenej emailovej adrese.  

Pokiaľ sa domnievate, ţe spracúvanie osobných údajov u Prevádzkovateľa je nezákonné, máte právo 

podať sťaţnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, 

statny.dozor@pdp.gov.sk). Pokiaľ máte ďalšie otázky k nakladaniu s osobnými údajmi, môţete 

kontaktovať aj Prevádzkovateľa na protispolocenska@preto.sk. 

 

V. Prehlásenie Prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie alebo profilovanie dotknutých osôb na 

uvedené účely. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov je moţné nájsť na internetovej 

stránke www.mskzilina.sk v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov a cookies. 
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