
ŠKOLA TRADIČNÉHO ČÍNSKEHO BOJOVÉHO UMENIA

WUTAIWUTAI

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
DATA PROTECTION – CONSENT

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (“zákon 
o ochrane osobných údajov”) týmto dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov, 
predovšetkým mojich kontaktných a identifikačných údajov, ktoré dobrovoľne poskytujem v prihláške 
za člena občianskemu združeniu WUTAI Slovakia so sídlom Košická 41, 821 08 Bratislava, IČO 
42176697, registrovanému na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu  VVS/1-900/90-
352 35 (“WUTAI Slovakia”) v rozsahu a za účelom vykonávania činnosti občianskeho združenia v 
oblasti čínskych tradičných bojových umení.

In accordance with Act No. 122/2013 Coll. on protection of personal data as amended ("Act on 
protection of personal data"), I hereby grant my consent with the processing of my personal data, in 
particular  my contact and identification details,  which I voluntarily provide in the member`s 
application to the association WUTAI Slovakia through with its registered seat at Košická 41, 821 08 
Bratislava, Identification No.: 42176697 registered in the Ministry of Interior of the Slovak 
Republic, under No. VVS/1-900/90-352 35 (“WUTAI Slovakia”) for the purpose and within the scope 
necessary for carrying out the activities of association in the area traditional Chinese martial arts. 

Týmto dávam súhlas, že moje osobné údaje budú spracovávané ručne alebo systémom elektronického 
spracovania dát oprávnenými osobami a uchovávané v databázach v elektronickej a/alebo papierovej 
forme.

I hereby agree that my personal data will be processed manually or with an electronic data 
processing system by specifically authorized individuals and stored in electronic or paper form 
databases. 

Svoj súhlas dávam v rozsahu uvedenom vyššie na dobu, po ktorú budem členom občianskeho združenia 
WUTAI Slovakia. 

I grant the consent in the extent mentioned above, for the period of my membership with the 
association WUTAI Slovakia.. 

Zároveň □dávam □nedávam svoj súhlas, aby fotodokumentácia z činnosti WUTAI Slovakia mohla 
byť použitá na propagáciu činnosti občianskeho združenia WUTAI Slovakia, najmä prostredníctvom 
webstránky. Súhlas na fotodokumentáciu nie je viazaný na dobu môjho členstva v občianskom združení 
WUTAI Slovakia.

At the same time I □grant □do not grant  the consent to use the photodocumentation of the 
activity of WUTAI Slovakia for the purposes of support and advertisement of the activity of 
WUTAI Slovakia, particularly thro.ugh website. I hereby declare that my consent in respect of 
photodocumentation is not connected to my membership in WUTAI Slovakia.

Meno/Name........................................................................................................................................................

Podpis/Signature:                                                                  Dátum/Date:

Občianske združenie WUTAI Slovakia, Košická 41, 821 08 Bratislava, IČO 42176697, 
registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu  VVS/1-900/90-352 35
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§ 20 Práva dotknutej osoby

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu  podľa  § 26 ods. 3;  pri  vydaní rozhodnutia  podľa odseku 4 písm.  b) je dotknutá  osoba
oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 b)  vo  všeobecne zrozumiteľnej  forme  presné informácie o  zdroji,  z  ktorého  získal  jej  osobné údaje na
spracúvanie,
 c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 f) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

(2) Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e), ak takéto obmedzenie vyplýva z
osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené
práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho
marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku,
alebo
 c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u
prevádzkovateľa kedykoľvek namietať
a)  voči  spracúvaniu  osobných  údajov  v  prípadoch podľa  §  7  ods.  4  písm.  a),  e),  f)  alebo  g)  vyslovením
oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených
záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak
tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je
povinný osobné údaje,  ktorých spracúvanie dotknutá  osoba namietala,  bez zbytočného odkladu blokovať a
zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 b) a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah,
ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to
tak,  že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a
výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 21 ods. 3. Dotknutá osoba nemá
toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených
záujmov  dotknutej  osoby,  alebo  ak rozhodnutie  bolo  prijaté  v  priebehu  uzatvárania  alebo  plnenia  zmluvy
uzatváranej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke dotknutej
osoby, ktorá je obsahom zmluvy,  alebo dotknutej osobe bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek
počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.
 
(5) Dotknutá osoba má právo nesúhlasiť s rozhodnutím prevádzkovateľa podľa § 23 ods. 5 a odmietnuť prenos
svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa
má prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 písm. a).

(6) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom
oznámenie úradu.
 

(8) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. 10)
(7) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 8) jej práva môže uplatniť zákonný
zástupca. 9)
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