
OCHRANA SÚKROMIA A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Zhromažďovanie informácií o používateľoch, ochrana osobných údajov 

 

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany a spracovania osobných údajov 

dotýkajú - Nariadenie 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len 

“nariadenie") a zároveň zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len “zákon”). 

Na tejto stránke nájdete nasledujúce informácie: 

 Zoznam údajov, ktoré získavame 

 Spôsob, ako údaje využívame 

 Vaše možnosti kontroly 

 Vaše práva 

 Ochrana Vašich údajov 

Zoznam údajov, ktoré získavame 

Pri vyplnení kontaktného formulára požadujeme základné kontaktné údaje (meno, priezvisko, e-mail), ktoré sú 

potrebné na Vašu identifikáciu. 

Spôsob, ako údaje využívame 

Na základe údajov, ktoré od Vás získavame, Vás vieme v prípade potreby spätne kontaktovať. Kontaktné údaje 

využívame výhradne na komunikáciu s Vami. 

V prípade udeleného súhlasu Vám posielame informačné e-maily s odporúčanými podujatiami a aktuálnymi 

novinkami. 

Vaše možnosti kontroly a Vaše práva 

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať bezplatne a kedykoľvek formou e-mailu (obsahujúceho 

odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu: info@skokphysicalarts.sk. 

Pokiaľ na spracúvanie vašich osobných údajov neexistuje právny základ, začneme ihneď s procesom vymazania 

(zabudnutia) vašich osobných údajov, doba spracovania tejto požiadavky je tak rýchla, ako to dovoľujú technické 

podmienky. 

Súhlas s odosielaním informačných e-mailov môžete kedykoľvek upraviť alebo zrušiť formou e-mailu doručeného na e-

mailovú adresu: info@skokphysicalarts.sk. 

Zaručujeme Vám všetky práva vyplývajúce z platnej legislatívy. 

Ochrana Vašich údajov 

Zaväzujeme sa prijať primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany vašich údajov (vrátane osobných údajov) pred 

neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Vaše osobné údaje chránime v súlade s požiadavkami platnej legislatívy. Vaše 

osobné údaje neprenášame aktívne do tretích krajín mimo Európskej únie. 

 

Kontakt 

V prípade nejasností, otázok alebo námietok voči spôsobu spracovania vašich osobných údajov nás neváhajte 

kontaktovať formou e-mailu na adrese: info@skokphysicalarts.sk. 


