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ZÁSADY A PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA, DOTKNUTEJ OSOBY A ĎALŠÍCH OSÔB
PRI ŠPORTOVÝCH A INÝCH PODUJATIACH

Vážení športovci, tréneri, rozhodcovia a priatelia športu,
Slovenská asociácia čínskeho wushu (ďalej aj ako „SAČW“), anglicky Slovak Association of
Chinese Wushu, čínsky 斯洛伐克中国武术协会, Ladislava Dérera 35, 831 01 Bratislava, IČO: 42 019 541,
je občianske združenie registrované v SR podľa zák. č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení
neskorších predpisov rozhodnutím Ministerstva vnútra SR č. VVS/1-900/90-24383 zo dňa 30.09.2004.
Sme právne samostatné, nezávislé, apolitické združenie otvorené pre každého, kto sa chce podieľať na
jeho poslaní, postavené na demokratických zásadách, pri rešpektovaní nezávislosti, samostatnosti,
rovnocennosti, tolerancii a vzájomných protiváh vnútorných štruktúr. SAČW je jediná športová
organizácia a národný športový zväz s výkonom výlučnej pôsobnosti pre wushu na území Slovenskej
republiky, uznaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 4.4.2008, plniaca úlohy verejného
záujmu v športe wushu podľa zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o športe“). SAČW je členom Európskej Wushu
Federácie (EWUF) a Medzinárodnej Wushu Federácie (IWUF), ktorá organizuje a riadi wushu vo
všetkých jeho formách po celom svete. SAČW je tiež neolympijským členom SOH a hlási sa k
princípom, úlohám a poslaniu slovenského olympijského hnutia reprezentovaného Slovenským
olympijským a športovým výborom (SOŠV). Zároveň je aj členom Konfederácie športových zväzov SR
(KŠZ SR) ako oficiálnej organizácie zastrešujúcej športové organizácie (asociácie, zväzy, federácie, únie,
atď.) v rámci SR.
Základným poslaním SAČW je združovať a organizovať všetkých, ktorým dáva wushu
možnosti rozvoja fyzických a duševných schopností pri dodržiavaní zásad morálky, tolerancie a etiky.
Hlavným cieľom je vytvorenie optimálnych podmienok pre aktivity svojich členov v oblasti wushu ako
športu. Tomuto cieľu podriaďujú všetky orgány SAČW svoje rozhodnutia. Viac o našej činnosti
a úspechoch si môžete prečítať na našej webovej stránke www.wushuslovakia.sk.
SAČW sa zodpovedne zameriava na novú legislatívu, v rámci ktorej činnosti neustále prijíma
potrebné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie vašich osobných údajov a
zároveň zabezpečia zákonné spracúvanie a ochranu vašich osobných údajov v stanovenom rozsahu.
V nasledujúcich riadkoch získate všetky užitočné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie, aké
osobné údaje o vás získavame, ako ich spracúvame a aké práva vám ako dotknutej osobe prináležia.
Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 25. mája 2018 nadobúda účinnosť nový legislatívny
právny akt – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – Nariadenie GDPR, ktoré prináša
nové pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb a stanovuje nové práva a povinnosti najmä pre

fyzické osoby, prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Špecifické otázky ochrany osobných údajov,
ktoré Nariadenie neupravuje, bude popri ňom naďalej upravovať slovenská legislatíva, napríklad
zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov alebo zákon
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov.
SAČW sa v zmysle Nariadenia považuje za „prevádzkovateľa“ – subjekt, ktorý spracúva
osobné údaje. Na bezpečnosti vašich osobných údajov nám veľmi záleží, a preto venujeme ich
ochrane náležitú pozornosť.
Z tohto dôvodu vám v súvislosti s novou právnou úpravou dávame do pozornosti nasledovné
základné informácie:
•
•

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“).
Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo
nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné
údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické
pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu
identitu tejto fyzickej osoby.

Osobitná pozornosť sa venuje osobám, ktoré ešte nedosiahli vek 16 rokov, ktoré týmto
upozorňujeme, že poskytovanie ich osobných údajov podlieha schváleniu zákonným zástupcom,
resp. iným nositeľom rodičovských práv a povinností.
1. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME A SPRACÚVAME? (ROZSAH SPRACÚVANIA
OSOBNÝCH ÚDAJOV)
a) Na jednotlivé účely spojené s usporadúvaním športových podujatí a vašou aktívnou účasťou na
súťažiach, či inou podporou športových podujatí spracúvame nasledovné osobné údaje:
i.
údaje potrebné na identifikáciu účastníka športového podujatia (súťažiaceho): meno,
priezvisko, dátum narodenia, vek, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, štátna
príslušnosť, údaje zákonného zástupcu resp. inej osoby vykonávajúcej rodičovské
práva a povinnosti
ii.
kontaktné údaje: telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty (e-mail),
iii.
ďalšie nevyhnutné údaje: informácie o aktuálnom zdravotnom stave, členstvo
v športovom klube, organizácií či inom subjekte združujúcom športovcov, názov školy,
navštevovaný ročník, vedúci tímu, tréner, pohlavie, hmotnosť, názov štýlu alebo
zostavy, číslo pasu,
iv.
zvukové, obrazové a zvukovoobrazové záznamy,
v.
iné údaje, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie riadneho, bezpečného a plynulého
priebehu športového podujatia.
b) Na športových podujatiach pravidelne dochádza k zachytávaniu ich priebehu, a to
vyhotovovaním obrazových, zvukových či zvukovoobrazových záznamov, či už našimi
vlastnými kapacitami alebo aj zo strany aktívnych či pasívnych účastníkov týchto podujatí. Je
preto dôležité, aby ste sa v prípade, že si neprajete, aby vás zachytila kamera či fotoaparát, vyhli
priestoru, kde k takémuto snímaniu dochádza alebo priamo oslovili snímajúcu osobu, že si
neprajete byť nasnímaný. Aj pri následnom spracúvaní vyhotovených záznamov (napríklad ich
zverejnením na našej webovej stránke www.wushuslovakia.sk) máte nárok uplatniť svoje
právo v zmysle čl. 21 Nariadenia a namietať proti spracovávaniu vašich osobných údajov. Viac
sa o svojich právach dočítate v stati 6.
c) Taktiež je SAČW povinná plniť svoje povinnosti podľa § 79 a nasl. zákona o športe, v zmysle
ktorého spracúvame nasledovné osobné údaje, okrem tých, ktoré sú uvedené pod písm. a) a b):
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i.

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, identifikačné číslo organizácie, ak ide o
samostatne zárobkovo činnú osobu, jedinečný identifikátor osoby, rodné číslo, štátna
príslušnosť, adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, obchodné meno a miesto
podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, adresa na doručovanie, adresa
elektronickej pošty, číslo bankového účtu na príjem a použitie dotácie či sponzorského,
druh športu, druh vykonávanej odbornej činnosti v športe, právny titul, na základe
ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú organizáciu (pri
zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy), športové výsledky na
významných súťažiach, čestné štátne tituly a ocenenia, príslušnosť k športovým
organizáciám, dátumy posledných troch účastí na súťaži, dátum úhrady ročného
príspevku podľa § 9 ods. 1 zákona o športe a členského príspevku.
ii.
o fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe okrem údajov podľa
predchádzajúceho bodu zapisujú aj údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98
zákona o športe
iii.
o profesionálnom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o
i. overení zdravotnej spôsobilosti,
ii. športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje
iv.
o amatérskom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o
i. overení zdravotnej spôsobilosti,
ii. športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje
v.
o športovom odborníkovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj tieto údaje:
i. druh odbornej činnosti v športe,
ii. číslo dokladu o odbornej spôsobilosti,
iii. dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená,
iv. označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka,
v. označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti,
vi. údaj o overení bezúhonnosti,
vii. údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej
funkcie, ak ide o športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. e) až g) zákona o
športe,
viii. údaje o športovom odborníkovi podnikateľovi (dátum vzniku oprávnenia na
podnikanie, dátum ukončenia podnikania, obdobie pozastavenia podnikania)
vi.
ak športový odborník vykonáva športovú činnosť ako dobrovoľník, do registra
fyzických osôb v športe sa zapisujú aj tieto údaje:
i. označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
ii. označenie vysielajúcej organizácie,
iii. miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
iv. súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka
činnosť,
v. poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.
d) SAČW tiež poskytuje osobné údaje vedenia SAČW jednotlivým národným a medzinárodným
športovým organizáciám, ktorých je SAČW členom, a to výlučne za účelom vašej účasti
medzinárodných podujatiach súvisiacich s wushu, ako aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu
a športu, podľa aktuálnych povinností vyplývajúcich zo zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a za
účelom informovania o aktuálnej organizačnej štruktúre a zložení vedenia SAČW.
2. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
a) Osobné údaje, ktoré sme o vás získali, spracúvame na nasledovné účely:
• organizovanie športových podujatí, vyhodnocovanie priebehu a výsledkov športových
podujatí, poskytovanie informácií o športových podujatiach, ich priebehu a
výsledkoch
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vedenie evidencie účastníkov športových podujatí, členov, sympatizantov,
dobrovoľníkov
registrácia účastníkov športových podujatí
zabezpečenie materiálno-technického
vybavenia športových podujatí a ochrana
bezpečnosti a zdravia účastníkov športových podujatí
riešenie disciplinárnych previnení, priestupkov a sporov v súvislosti so športovými
podujatiami
komunikácia s orgánmi verejnej správy v oblasti podpory športu
marketing a propagácia športových podujatí, našej činnosti, našich cieľov a poslania
plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľom vo vzťahu k orgánom verejnej
správy, sponzorom či dodávateľom SAČW
plnenie povinností podľa zákona o športe a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov
plnenie cieľov a poslania SAČW
vzdelávacia činnosť v súlade s poslaním a úlohami SAČW
výskumná, archivárska a dokumentárna činnosť v súvislosti s činnosťou SAČW, jej
poslaním a úlohami.

b) Ak má SAČW v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané,
poskytne dotknutej osobe informácie o zamýšľanom účele spracúvania a v prípade, ak pri
posudzovaní zlučiteľnosti pôvodného a nového účelu zistí, že na ochranu práv dotknutej osoby
sa vyžaduje súhlas so spracovaním osobných údajov, tak si tento súhlas od dotknutej osoby
vyžiada. Zároveň jej poskytne ďalšie relevantné, nižšie uvedené informácie.
c) Chceme vás zároveň ubezpečiť, že okrem situácie popísanej v stati 1 písm. d) SAČW
neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny, neposkytuje vaše osobné údaje
žiadnym ďalším príjemcom a ani ich nezverejňuje, pokiaľ v tejto informácii nie je uvedené inak.
3. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
a) Vaše osobné údaje budú bezpečne zhromažďované, uložené, spracúvané a archivované po
nevyhnutne potrebnú dobu rešpektujúc ustanovenia jednotlivých právnych predpisov.
Účtovné doklady sa z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov v zmysle zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve archivujú 10 rokov od realizovania poslednej objednávky. Pokiaľ
ide o informácie, ktoré sú dôležité pre uplatnenie a ochranu práv a oprávnených záujmov
prevádzkovateľa, prevádzkovateľ ich uchováva počas plynutia premlčacích dôb. V ostatných
prípadoch (pri vyššie uvedených účeloch spracúvania) vždy posúdime zákonný základ ako aj
primeranosť dĺžky uchovávania osobných údajov vychádzajúc z tzv. zásady minimalizácie
uchovávania údajov stanovenej Nariadením a nepotrebné osobné údaje bezodkladne zničíme.
b) V niektorých prípadoch je však potrebné dlhšie uchovávanie údajov, a to najmä s ohľadom na
archiváciu výsledkov športových podujatí, výskumnú či dokumentárnu činnosť, za účelom
tvorby publikácií, príspevkov či iných kompilátov športovo-spoločenskej hodnoty v záujme
napĺňania cieľov, poslania a úloh SAČW.
4. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
a) V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov si vás dovoľujeme
informovať o tzv. právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktoré oprávňujú
SAČW na spracúvanie osobných údajov:
i.
čl. 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia - plnenie zmluvy: v prípade, plnenia povinností
prevádzkovateľa v zmysle uzavretej zmluvy o poskytnutí dotácií, nenávratných
finančných príspevkov, darov, atď.
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ii.
iii.

čl. 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia - plnenie našich zákonných povinností: pri
sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou
činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí a podobne
čl. 6 odsek 1 písmeno f) Nariadenia - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ: ide najmä o uplatnenie práv a oprávnených
záujmov SAČW, či plnenie jej cieľov a poslania, ako napr. pri kreovaní príspevkov či
iných kompilátov športovo-spoločenskej hodnoty v záujme napĺňania cieľov a poslania
SAČW.

b) Dovoľujeme si dať do pozornosti, že okrem uvedených právnych základov spracúvania
osobných údajov existujú v zmysle Nariadenia aj ďalšie, avšak pre vyššie uvedené účely
spracúvania osobných údajov sa nevyžadujú, preto nie sú bližšie špecifikované. Nájdete ich
však v článku 6 Nariadenia GDPR.
5. AKÉ PRÁVA VÁM AKO DOTKNUTEJ OSOBE PRINÁLEŽIA V ZMYSLE NARIADENIA?
a) V súvislosti s tým, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade,
ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení vašej žiadosti
informovať do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú
lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať. Uplatniť vaše práva si môžete
zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené nižšie.
b) Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia tieto práva:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať - článok 7 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo
kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá
osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho
poskytnutie“. Toto ustanovenie je aplikovateľné jedine v prípade, ak spracúvame vaše
osobné údaje na základe vášho súhlasu.
právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa
dotknutej osoby – článok 15 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo
získať prístup k týmto osobným údajom a právo získať ďalšie informácie podľa článku 15
Nariadenia“.
právo na opravu osobných údajov – článok 16 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo na to,
aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So
zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia“.
právo na vymazanie osobných údajov resp. právo „na zabudnutie“ – článok 17
Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu
vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného
odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení“.
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – článok 18 Nariadenia: „Dotknutá
osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto
prípadov:
• dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
• spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov
a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
• prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
• dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby“.

5

vi.

právo na prenosnosť údajov – článok 20 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo získať
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil,
ak:
• sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2
písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
• ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami“.

vii.

právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – článok 21 Nariadenia: „Dotknutá
osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1
písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.
Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené
dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby,
alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné
údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom“.
právo na to, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne
účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú – článok 22
Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne
účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú“ .
právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava (telefonický kontakt na
podateľňu Úradu +421 2 32 31 32 14, Otázky laickej a odbornej verejnosti týkajúce sa
ochrany a spracúvania osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu:
statny.dozor@pdp.gov.sk) – článok 77 Nariadenia: „Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné
správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v
mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v
rozpore s týmto nariadením. Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o
pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku
78“.

viii.

ix.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE O VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOCH
a) V odôvodnených prípadoch sa môže stať, že vaše osobné údaje budeme musieť poskytnúť
tretím osobám, a to za účelom plnenia našich zákonných povinností, ochrany našich práv či
oprávnených záujmov alebo napĺňania cieľov či poslania SAČW. Taktiež je potrebné vaše
osobné údaje poskytovať národným alebo medzinárodným športovým zväzom, organizáciám
či iným subjektom v prípade realizovania a účasti na športových podujatiach. O iných účeloch,
ako sú uvedené v tomto dokumente, vás poskytneme informovať.
b) Môže sa stať, že vaše osobné údaje budú zverejnené na našej webovej stránke, a to napr.
v prípade vašej účasti na športovom podujatí, v súvislosti s informovaním o výsledkoch
športového podujatia. Pokiaľ s tým nesúhlasíte, prosím, vyjadrite svoj nesúhlas zaslaním
emailu SAČW.
c) Na našej webovej stránke sa nachádzajú odkazy na iné webové stránky. Na tieto webové
stránky sa nevzťahujú tieto zásady a pravidlá ochrany osobných údajov, musíte preto navštíviť
sekciu zameranú na ochranu osobných údajov na danej navštívenej webovej stránke.
Bratislave, dňa 15.1.2021
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Naše kontaktné údaje:
Slovenská asociácia čínskeho wushu
Ladislava Dérera 35, 831 01 Bratislava
IČO: 42 019 541
T. č. +421 0905 948422 - Ľubomír France
T. č. +421 0907 807820 - Peter Kysel
E-mail: email@wushuslovakia.sk
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