SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba:
Meno a priezvisko:

_________________________________________________________________________________

Dá tum narodenia:

_________________________________________________________________________________

Adresa (ulica, mesto, PSC> , š tá t): _________________________________________________________________________
Telefó n:

_________________________________________________________________________________

Email:

_________________________________________________________________________________

(ďalej „dotknutá osoba“)
Meno a priezvisko zá konné ho zá stupcu (pri maloletý ch), bydlisko, Email, Telefó n:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Prevádzkovateľ:
Ná zov:
Pierott, n.o.
Sı́dlo:
Volgogradská 4787/18, 080 01 Preš ov, Slovenská republika
S> tatutá rny orgá n:
Mgr. Mariá n Beliš – riaditeľ n.o.
IC> O:
45740372
DIC> :
2023692473
Registrový ú rad:
Okresný ú rad Preš ov
Registrač né č ıś lo:
383/2013
Email/Telefó n:
info@pierott.com / +421 910 845 055
(ďalej „prevádzkovateľ“)
V sú vislosti s realizá ciou pretekov HERO RACE (ďalej aj „preteky“) ako dotknutá osoba svojı́m
podpisom vyhlasujem a potvrdzujem, ž e so spracú vanı́ m mojich osobný ch ú dajov
prevá dzkovateľom v zmysle č l. 6 ods. 1 pı́sm. a) Nariadenia EP a Rady EUe č . 2016/679 o ochrane
fyzický ch osô b pri spracú vanı́ osobný ch ú dajov a o voľnom pohybe taký chto ú dajov, ktorý m sa
zruš uje smernica 95/46/ES (vš eobecné nariadenie o ochrane ú dajov; ďalej len „Nariadenie
GDPR“ alebo „GDPR“) v rozsahu osobný ch ú dajov uvedený ch v tomto sú hlase a v pı́somnej
prihlá š ke na preteky HERO RACE:

-

s vyhotovenı́m obrazových snímok mojej podobizne z pretekov HERO RACE za účelom
archivovania a dokumentovania pretekov, za účelom ich zverejň ovania a rozmnož ovania
v elektronickej aj neelektronickej podobe najmä na webovom sı́dle a sociá lnych sieťach
prevá dzkovateľa na komerčné a iné marketingové účely prevá dzkovateľa

-

s vyhotovenı́m audiovizuálnych záznamov mojej podobizne z pretekov HERO RACE a/
alebo zvukových záznamov za účelom jeho zverejň ovania a rozmnož ovania v elektronickej
aj neelektronickej podobe najmä na webovom sı́dle a sociá lnych sieťach prevá dzkovateľa na
komerčné a iné marketingové účely prevá dzkovateľa

-

so spracú vanı́ m osobný ch ú dajov na štatistické účely a marketingové účely
prevá dzkovateľa sú visiace aj nesú visiace s pretekmi HERO RACE, zverejnenia š tartovacej
a vý sledkovej listiny, vrá tane spracovania a predkladania obchodný ch informá ciı́,
marketingový ch ponú k (vrá tane personalizovaný ch ponú k), a to osobne, listinnou formou
(prostrednı́ctvom poš tový ch zá sielok, letá kov, newslettera) alebo elektronickou formou
(prostrednı́ctvom prostriedkov elektronickej komuniká cie, predovš etký m prostrednı́ctvom
elektronickej poš ty, telefonicky, prı́padne vo forme krá tkych textový ch alebo obrazový ch
sprá v):
Súhlasím

Nesúhlasím

Doba uchová vania uvedený ch osobný ch ú dajov a sú hlas so spracú vanı́m osobný ch ú dajov trvá 5
rokov od skonč enia pretekov HERO RACE. V prı́pade, ak sa osoba prihlá si na preteky HERO RACE,
ale sa ich nezú č astnı́, jej osobné ú daje budú vymazané bez zbytoč né ho odkladu najneskô r po
skonč enı́ pretekov.
Dotknutá osoba má prá vo kedykoľvek odvolať súhlas so spracú vanı́m jej osobný ch ú dajov u
prevá dzkovateľa pı́somne alebo elektronicky a je ú č inné dň om jeho doruč enia.
Vyhlásenie dotknutej osoby k ochrane osobných údajov:
a) Prevá dzkovateľ ma obozná mil so vš etký mi informá ciami uvedený mi v tomto dokumente, ako aj so znenı́m č l. 12 až
č l. 23 GDPR.
b) Prevá dzkovateľ mi vo vš eobecne zrozumiteľnej forme vysvetlil moje prá va dotknutej osoby, informoval ma
o zavedenı́ transparentný ch opatrenı́ prevá dzkovateľa uvedený ch v dokumente Informovanie dotknutej osoby o
ochrane osobný ch ú dajov pri realizá cii pretekov HERO RACE a o mož nostiach, ako sa viem obozná miť so vš etký mi
informá ciami uvedený mi v č l. 12 až č l. 23 GDPR, osobitne s prá vom na prı́stup k ú dajom (č l. 15 GDPR), prá vom na
opravu (č l. 16 GDPR), prá vom na vymazanie (prá vom na „zabudnutie“, č l. 17 GDPR), prá vom na obmedzenie
spracú vania (č l. 18 GDPR), prá vom na splnenie oznamovacej povinnosti voč i prı́jemcom (č l. 19 GDPR), prá vom na
prenosnosť ú dajov (č l. 20 GDPR), prá vom namietať proti spracú vaniu ú dajov (č l. 21 GDPR).
c) Prevá dzkovateľ ma obozná mil, ž e osobné ú daje nebudú použ ité na automatizované individuá lne rozhodovanie
vrá tane pronilovania (č l. 22 GDPR).
d) Prevá dzkovateľ ma obozná mil s prá vom podať sťaž nosť dozorné mu orgá nu (č l. 77 GDPR) a ná vrh na zač atie
konania v zmysle § 100 zá kona o ochrane osobný ch ú dajov.
e) Beriem na vedomie povinnosť prevá dzkovateľa v zmysle č l. 34 nariadenia GDPR mi bez zbytoč né ho odkladu
ozná miť poruš enie ochrany osobný ch ú dajov, ak mô ž e viesť k vysoké mu riziku pre moje prá va.
f) Vyhlasujem, ž e ak uvediem osobné ú daje inej dotknutej osoby vo vzťahu k dokumentom, ktoré so mnou
prevá dzkovateľ vyplnı́, disponujem hodnoverný m pı́somný m sú hlasom dotknutej osoby na poskytnutie tý chto
osobný ch ú dajov a zá roveň informujem dotknutú osobu o tom, kde sa mô ž e dotknutá osoba informovať
o informá ciá ch uvedený ch v č l. 12 až č l. 23 nariadenia GDPR. Spô sob informovania je uvedený v č asti Prehlá senie
prevá dzkovateľa.
g) Prevá dzkovateľ ma informoval o tom, ž e osobné ú daje budú poskytnuté zmluvný m partnerom prevá dzkovateľa,
s ktorý ch zoznamom som sa obozná mil a ná jdem ho v dokumente Informovanie dotknutej osoby o ochrane
osobný ch ú dajov pri realizá cii pretekov HERO RACE, ako aj na webovom sı́dle https://herorace.sk v sekcii GDPR
ochrana osobný ch ú dajov a/alebo povinné informovanie je mož né prevziať v papierovej podobe v sı́dle
prevá dzkovateľa alebo mi bude zaslané na vyž iadanie elektronicky alebo poš tou.
h) Dotknutá osoba vyhlasuje, ž e poskytnuté osobné ú daje sú pravdivé , aktuá lne a boli poskytnuté slobodne a
dobrovoľne.

V _________________________ dň a: __________________

___________________________________________________
Podpis dotknutej osoby (resp. zá konné ho
zá stupcu pri maloletý ch)

