
SÚHLAS	SO	SPRACÚVANÍM	OSOBNÝCH	ÚDAJOV	

Dotknutá	osoba:		

Meno	a	priezvisko:		 _________________________________________________________________________________	

Dátum	narodenia:		 _________________________________________________________________________________	

Adresa	(ulica,	mesto,	PSC> ,	štát):	_________________________________________________________________________	

Telefón:		 	 _________________________________________________________________________________		

Email:		 	 	 _________________________________________________________________________________	

(ďalej	„dotknutá	osoba“)	

Meno	a	priezvisko	zákonného	zástupcu		(pri	maloletých),	bydlisko,	Email,	Telefón:		

_______________________________________________________________________________________________________________	

_______________________________________________________________________________________________________________	

Prevádzkovateľ:		
Názov:		 	 	 Pierott,	n.o.	
Sıd́lo:		 	 	 Volgogradská	4787/18,	080	01	Prešov,	Slovenská	republika	
S> tatutárny	orgán:		 	 Mgr.	Marián	Beliš	–	riaditeľ	n.o.	
IC>O:		 	 	 45740372		
DIC> :		 	 	 2023692473	
Registrový	úrad:		 Okresný	úrad	Prešov	
Registračné	čıślo:		 383/2013	
Email/Telefón:	 	 info@pierott.com	/	+421	910	845	055	
(ďalej	„prevádzkovateľ“)	

V	 súvislosti	 s	 realizáciou	 pretekov	HERO	RACE	 (ďalej	 aj	 „preteky“)	 ako	 dotknutá	 osoba	 svojıḿ	
podpisom	 vyhlasujem	 a	 potvrdzujem,	 že	 so	 spracúvanı́m	 mojich	 osobných	 údajov	
prevádzkovateľom	v	zmysle	čl.	6	ods.	1	pıśm.	a)	Nariadenia	EP	a	Rady	EUe 	č.	2016/679	o	ochrane	
fyzických	osôb	pri	 spracúvanı	́ osobných	 údajov	a	o	 voľnom	pohybe	 takýchto	 údajov,	 ktorým	sa	
zrušuje	 smernica	 95/46/ES	 (všeobecné	 nariadenie	 o	 ochrane	 údajov;	 ďalej	 len	 „Nariadenie	
GDPR“	 alebo	 „GDPR“)	 v	 rozsahu	 osobných	 údajov	 uvedených	 v	 tomto	 súhlase	 a	 v	 pıśomnej	
prihláške	na	preteky	HERO	RACE:		

- s	 vyhotovenıḿ	 obrazových	 snímok	 mojej	 podobizne	 z	 pretekov	 HERO	 RACE	 za	účelom	
archivovania	a	dokumentovania	pretekov,	za	účelom	 ich	zverejňovania	a	rozmnožovania	
v	 elektronickej	 aj	 neelektronickej	 podobe	 najmä	 na	 webovom	 sıd́le	 a	 sociálnych	 sieťach	
prevádzkovateľa	na	komerčné	a	iné	marketingové	účely	prevádzkovateľa	

- s	 vyhotovenıḿ	 audiovizuálnych	 záznamov	 mojej	 podobizne	 z	 pretekov	 HERO	 RACE	 a/
alebo	zvukových	záznamov	za	účelom	jeho	zverejňovania	a	rozmnožovania	v	elektronickej	
aj	neelektronickej	podobe	najmä	na	webovom	sıd́le	a	sociálnych	sieťach	prevádzkovateľa	na	
komerčné	a	iné	marketingové	účely	prevádzkovateľa	
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- so	 spracúvanı́m	 osobných	 údajov	 na	 štatistické	 účely	 a	 marketingové	 účely	
prevádzkovateľa	 súvisiace	 aj	 nesúvisiace	 s	 pretekmi	 HERO	 RACE,	 zverejnenia	 štartovacej	
a	 výsledkovej	 listiny,	 vrátane	 spracovania	 a	 predkladania	 obchodných	 informáciı́,	
marketingových	ponúk	(vrátane	personalizovaných	ponúk),	a	to	osobne,	 	listinnou	 	formou	
(prostrednıćtvom	 poštových	 zásielok,	 letákov,	 newslettera)	 alebo	 elektronickou	 formou	
(prostrednıćtvom	prostriedkov	 elektronickej	 komunikácie,	 predovšetkým	prostrednıćtvom	
elektronickej	 pošty,	 telefonicky,	 prıṕadne	 vo	 forme	 krátkych	 textových	 alebo	 obrazových	
správ):	

Doba	uchovávania	uvedených	osobných	údajov	a	súhlas	so	spracúvanıḿ	osobných	údajov	trvá	5	
rokov	od	skončenia	pretekov	HERO	RACE.	V	prıṕade,	ak	sa	osoba	prihlási	na	preteky	HERO	RACE,	
ale	 sa	 ich	 nezúčastnı,́	 jej	 osobné	 údaje	 budú	 vymazané	 bez	 zbytočného	 odkladu	 najneskôr	 po	
skončenı	́pretekov.		

Dotknutá	 osoba	 má	 právo	 kedykoľvek	 odvolať	 súhlas	 so	 spracúvanıḿ	 jej	 osobných	 údajov	 u		
prevádzkovateľa	pıśomne	alebo	elektronicky	a	je	účinné	dňom	jeho	doručenia.	

Vyhlásenie	dotknutej	osoby	k	ochrane	osobných	údajov:	
a) Prevádzkovateľ	ma	oboznámil	so	všetkými	informáciami	uvedenými	v	tomto	dokumente,	ako	aj	so	znenıḿ	čl.	12	až	

čl.	23	GDPR.		
b) Prevádzkovateľ	 mi	 vo	 všeobecne	 zrozumiteľnej	 forme	 vysvetlil	 moje	 práva	 dotknutej	 osoby,	 informoval	 ma	

o	 zavedenı	́ transparentných	 opatrenı	́ prevádzkovateľa	 uvedených	 v	 dokumente	 Informovanie	 dotknutej	 osoby	 o	
ochrane	osobných	údajov	pri	realizácii		pretekov	HERO	RACE	a	o	možnostiach,	ako	sa	viem	oboznámiť	so	všetkými	
informáciami	uvedenými	v	čl.	12	až	čl.	23	GDPR,	osobitne	s	právom	na	prıśtup	k	údajom	(čl.	15	GDPR),	právom	na	
opravu	 (čl.	 16	 GDPR),	 právom	 na	 vymazanie	 (právom	 na	 „zabudnutie“,	 čl.	 17	 GDPR),	 právom	 na	 obmedzenie	
spracúvania	(čl.	18	GDPR),	právom	na	splnenie	oznamovacej	povinnosti	voči	prıj́emcom	(čl.	19	GDPR),	právom	na	
prenosnosť	údajov	(čl.	20	GDPR),	právom	namietať	proti	spracúvaniu	údajov	(čl.	21	GDPR).		

c) Prevádzkovateľ	 ma	 oboznámil,	 že	 osobné	 údaje	 nebudú	 použité	 na	 automatizované	 individuálne	 rozhodovanie	
vrátane	pronilovania	(čl.	22	GDPR).			

d) Prevádzkovateľ	 ma	 oboznámil	 s	 právom	 podať	 sťažnosť	 dozornému	 orgánu	 (čl.	 77	 GDPR)	 a	 návrh	 na	 začatie	
konania	v	zmysle	§	100	zákona	o	ochrane	osobných	údajov.			

e) Beriem	 na	 vedomie	 povinnosť	 prevádzkovateľa	 v	 zmysle	 čl.	 34	 nariadenia	 GDPR	 mi	 bez	 zbytočného	 odkladu	
oznámiť	porušenie	ochrany	osobných	údajov,	ak	môže	viesť	k	vysokému	riziku	pre	moje	práva.		

f) Vyhlasujem,	 že	 ak	 uvediem	 osobné	 údaje	 inej	 dotknutej	 osoby	 vo	 vzťahu	 k	 dokumentom,	 ktoré	 so	 mnou	
prevádzkovateľ	 vyplnı,́	 disponujem	 hodnoverným	 pıśomným	 súhlasom	 dotknutej	 osoby	 na	 poskytnutie	 týchto	
osobných	 údajov	 a	 zároveň	 informujem	 dotknutú	 osobu	 o	 tom,	 kde	 sa	 môže	 dotknutá	 osoba	 informovať	
o	informáciách	uvedených	v	 čl.	12	až	 čl.	23	nariadenia	GDPR.	Spôsob	informovania	je	uvedený	v	 časti	Prehlásenie	
prevádzkovateľa.	

g) Prevádzkovateľ	ma	 informoval	 o	 tom,	 že	 osobné	 údaje	 budú	 poskytnuté	 zmluvným	 partnerom	 prevádzkovateľa,	
s	 ktorých	 zoznamom	 som	 sa	 oboznámil	 a	 nájdem	 ho	 v	 dokumente	 Informovanie	 dotknutej	 osoby	 o	 ochrane	
osobných	 údajov	pri	 realizácii	pretekov	HERO	RACE,	ako	aj	na	webovom	sıd́le	https://herorace.sk	v	 sekcii	GDPR	
ochrana	 osobných	 údajov	 a/alebo	 povinné	 informovanie	 je	 možné	 prevziať	 v	 papierovej	 podobe	 v	 sıd́le	
prevádzkovateľa	alebo	mi	bude	zaslané	na	vyžiadanie	elektronicky	alebo	poštou.	

h) Dotknutá	 osoba	 vyhlasuje,	 že	 poskytnuté	 osobné	 údaje	 sú	 pravdivé,	 aktuálne	 a	 boli	 poskytnuté	 slobodne	 a	
dobrovoľne.	

V	_________________________	dňa:	__________________					 ___________________________________________________	
Podpis	 dotknutej	 osoby	 (resp.	 zákonného	
zástupcu	pri	maloletých)

	Súhlasím 	Nesúhlasím


