
 
 

 
 

 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Základné zhrnutie 

Automotoklub Plochá dráha Žarnovica (ďalej AMK PD) ako prevádzkovateľ webovej stránky 

www.speedway.sk   garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ako aj so zákonom č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

zmien. 

AMK PD  vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ako prevádzkovateľ v zmysle článku 

4 ods. 7 Nariadenia GDPR a pretože je to nevyhnutné pre splnenie zmluvy s Vami ohľadne predpredaja 

vstupeniek na podujatie – ZLATÁ PRILBA SNP, a počas konania súťaže, ďalej vykonáva spracovanie 

Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre splnenie povinnosti predpredaja a súťaže 

OCHRANA  OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. AMK PD v súvislosti s predpredajom vstupeniek a súťaže pred podujatím získava a spracúva osobné 

údaje žiadateľov o predpredaj vstupeniek a súťažiacich predovšetkým v rozsahu: meno, priezvisko, 

adresa (ulica, mesto, PSČ),  telefón, mailová adresa.   

2. Poskytnutie osobných údajov a informácií podľa § 19 a 20 dotknutých osôb je dobrovoľné a 

bezodplatné.  

3. Majiteľ vstupenky momentom zakúpenia vstupenky a súťažiaci odpovedaním na otázku berie na 

vedomie a súhlasí, že bol informovaný, že poskytnuté osobné údaje môžu byť v celom rozsahu 

spracované  na stanovený účel v nevyhnutnom rozsahu.  

4.  Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že má zaručené všetky práva podľa § 28 a § 29 zákona č. 

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. V prípade, ak AMK PD ako organizátor 

podujatia uskutočňuje spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom, najmä, pokiaľ sú 

osobné údaje nesprávne, neúplné, neaktuálne, môže požadovať ich doplnenie, opravu, blokovanie alebo 

likvidáciu. 

5. AMK PD sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ust. § 19 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 

osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, 

náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými 

neprípustnými formami ich spracúvania. 

6. Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že zaslaním objednávky na kúpu vstupenky v predpredaji 

a odoslaním odpovede na súťažnú otázku dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, 

aby spracúval osobné údaje v uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas nevyhnutnej doby, že sa 

oboznámila s týmito informáciami, prečítala ich, porozumela ich obsahu a v celom rozsahu s nimi 

súhlasí 

 

7. Vaše osobné údaje budú spracované najdlhšie po dobu do dňa konania podujatia. 

 

 

Automotoklub Plochá dráha Žarnovica, Bystrická 559/37, 966 81 Žarnovica 

www.speedway.sk a www.zlataprilba.sk 
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