SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
Ja (titul, meno a priezvisko alebo meno dieťaťa): ...........................................................................narodený (dátum) ....................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu maloletého (ak prihlasujete maloletého): ...................................................................................................
Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam svoj súhlas
spoločnosti SPORT RETRO, s.r.o (ďalej len „Prevádzkovateľ“), Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, IČO: 44747942 na spracúvanie mojich
osobných údajov na nižšie vymedzený účel.
Pre
účely
tohto
súhlasu
sa
pod
pojmom
„Podujatia“
rozumie
podujatie
Retro
Birthday
Run.
Zoznam osobných údajov : meno, priezvisko, titul, ulica, mesto, PSČ, štát, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, meno na štartovom čísle,
emailový kontakt, telefonický kontakt, najlepší čas v zvolenej disciplíne, klub, členstvo v Slovenskom Atletickom Zväze (SAZ), zľavový kupón
(voucher), PA identifikátor, kód a názov zdravotnej poisťovne, poznámka, identifikácia objednaných produktov, dátum a čas prezentácie bežca,
dátum
platby
a
stav
platby,
výsledný
čas
bežca,
vygenerované
EAN
číslo.
Vymedzený účel : prihlasovanie a registrácia účasti na Podujatiach, spracovanie štartovacej listiny Podujatia, spracovanie výsledkovej listiny
Podujatia, vytvorenie mojej bežeckej zložky/konta (meno a priezvisko, titul, ulica, PSČ, štát, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, emailový
kontakt, telefonický kontakt, spracovanie merania môjho dosiahnutého času na Podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového
výkonu na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach na stránke www.retrorun.sk, www.beh.sk,
www.predpredaj.sk, www.facebook.com a iných sociálnych sieťach, zaslanie výsledkov dosiahnutého času ako športového výkonu na
Podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo), spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia
informovanosti
bežca
k
organizácií
podujatia
Prevádzkovateľa
pred,
počas
a po
Podujatí.
Súhlasím, aby osobné údaje (zoznam) boli poskytnuté sprostredkovateľom, spoločnostiam Multi Media House, s.r.o., Viedenská cesta 5, 851
01 Bratilava, IČO:45 312 141 (pre účely: prihlasovanie a registrácia účasti na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého času ako športového
výkonu na Podujatiach na stránke www.predpredaj.sk, SunBell, s.r.o. Vážska 305/41 Trenčín, 911 05, IČO 50248740 na spracovanie merania
môjho dosiahnutého času na Podujatiach, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na Podujatiach, zverejnenie dosiahnutého
času ako športového výkonu na Podujatiach na stránke www.retrorun.sk, www.beh.sk www.facebook.com, zaslanie výsledkov dosiahnutého
času ako športového výkonu na Podujatiach dotknutej osobe na poskytnuté kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo), spracovanie osobných údajov za
účelom zabezpečenia informovanosti bežca k organizácií podujatia Prevádzkovateľa pred, počas a po Podujatí. Doba platnosti súhlasu : 2
mesiace po skončení akcie. Podpisom tohto súhlasu zároveň potvrdzujem, že som uzrozumený o svojich právach podľa zák.č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Zároveň zaškrtnutím poľa vyjadrujem súhlas alebo nesúhlas:
súhlas
nesúhlas so zaradením do Informačného systému Marketing - účel: vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových,
printových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z účasti na Podujatí aj jeho sprievodných akcií
(promo, propagácia, charita) vo verejných telekomunikačných kanáloch a sociálnych sieťach, spracovanie osobných údajov za účelom
zabezpečenia informovanosti o činnosti Prevádzkovateľa pred, počas a po Podujatí, spracovanie osobných údajov za účelom spracovania
dokumentačných materiálov Prevádzkovateľa, pre informačné a dokumentačné účely partnerov Prevádzkovateľa, a pre marketingové účely
Prevádzkovateľa a partnerov Prevádzkovateľa. Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, pohlavie, miesto bydliska, štát, emailová adresa,
telefonický kontakt, zvukový alebo obrazový záznam osoby Doba platnosti súhlasu: 5 rokov.

súhlas

nesúhlas

so zaradením do Informačného systému Newsletter - účel: zasielanie obrazových, zvukových a zvukovoobrazových záznamov z účasti na Podujatí, zasielanie informačných emailov o pripravovaných akciách,
informácie o ponúkaných výhodách pre bežcov, pre marketingové účely Prevádzkovateľa a partnerov Prevádzkovateľa. Zoznam osobných
údajov: meno a priezvisko, pohlavie, miesto bydliska, štát, emailová adresa, telefonický kontakt, zvukový alebo obrazový záznam osoby. Doba
platnosti súhlasu: 5 rokov.
aby moje osobné údaje boli poskytnuté partnerom Prevádzkovateľa (spoločnosti, ktoré sú partnerom
Prevádzkovateľa na Podujatiach) za účelom poskytnutia výhod pri využití ich služieb, kúpe ich tovaru,
zasielania informácií o novinkách a pripravovaných akciách, o ponúkaných výhodách pre bežcov a marketingové účely. Zoznam osobných
údajov: meno a priezvisko, pohlavie, miesto bydliska, štát, emailová adresa, telefonický kontakt. Doba platnosti súhlasu: 5 rokov.

súhlas

nesúhlas

Súhlas vydávam dobrovoľne podľa zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
V ..................................... dňa ......................

.........................................................................
podpis dotknutej osoby / zákonného zástupcu

