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Oboznámenie o spracovaní osobných údajov členov SŠZ 
 
V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 z 27.apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) vám poskytujeme 
nasledovné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. 
 

1. Kto je prevádzkovateľom, komu poskytujete osobné údaje? 
 
Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu 
a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe. 
V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov je 
prevádzkovateľom osobných údajov Slovenský šermiarsky zváž, o.z. so sídlom Trnavská cesta 
39, 831 06 Bratislava, IČO: 30806437, zapísané na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 
(ďalej SZC). Kontaktné údaje SŠZ uvedené v tomto bode sú zároveň kontaktné údaje 
zodpovednej osoby. 

 
2. Kto je dotknutá osoba? 

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva SŠZ vo svojom 
informačnom systéme ako prevádzkovateľ. 

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami: 

• členovia SŠZ, ktorý sú držiteľmi licencie SŠZ na danú sezónu – pretekári, funkcionári, 
športoví odborníci, usporiadatelia, delegáti zväzu, ....... atď. 

• štatutári klubov registrovaných v SŠZ pre danú sezónu. 

• členovia komisií SŠZ 

• iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať pri spolupráci zo SŠZ 

 
3. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobne údaje? 

 

• účel spracúvania osobných údajov členov SŠZ je najmä na registráciu člena (pretekára, 
šp. odborníka, funkcionára,...atď.) vo zväze. Právnym základom spracúvania osobných 
údajov je platný zákon č. 440/2015 Z.z. o športe  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“). Registrácia člena 
v zväze je dobrovoľná, avšak poskytnutie osobných údajov na tento účel je dotknutá 
osobná v zmysle platného zákona o športe na žiadosť o vydanie licencie povinná 
poskytnúť. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov je SŠZ oprávnené 
odmietnuť vydať licenciu na danú sezónu.  
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• osobné údaje ďalej SŠZ spracúva na registráciu člena v medzinárodných šermiarskych 
federáciách EFC a FIE. 

• nakoľko nový Zákon o športe zakotvil vo svojich ustanoveniach povinnosti týkajúce sa 
zverejňovania údajov národných športových zväzov - povinnosť zverejňovania údajov 
národnými športovými zväzmi bola do Zákona o športe ustanovená z dôvodu verejnej 
kontroly športových organizácii, ktoré sú prijímateľmi prostriedkov z verejných zdrojov 
– používa SŠZ vaše osobné údaje na registráciu fyzických osôb v športe v Informačnom 
systéme športu (ďalej „IŠS“) 

• osobné údaje SŠZ poskytuje usporiadateľom pretekov pod hlavičkou SŠZ a sú ďalej 
použité na zverejnenie výsledkových listín. 

 
 

4. Aké osobné údaje o vás SŠZ spracúva? 
 

• Zoznam a rozsah osobných údajov dotknutých osôb je uvedený v zákone o športe §ods.1,2, 
4-7 :  

§ 80 Register fyzických osôb v športe 
 

(1) Do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú 
športovú činnosť ako  

a) profesionálny športovec,  
b) amatérsky športovec,  
c) športový odborník podľa § 6 ods. 1,  
d) držiteľ športového poukazu.  
 

(2) O každej fyzickej osobe sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú tieto údaje:  
a) meno, priezvisko, titul,  
b) dátum narodenia,  
c) identifikačné číslo organizácie, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu,  
d) jedinečný identifikátor osoby,  
e) rodné číslo,  
f) štátna príslušnosť,  
g) adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,  
h) obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,  
i) adresa na doručovanie,  
j) adresa elektronickej pošty,  
k) číslo bankového účtu na príjem a použitie  
1. dotácie,  
2. sponzorského,  
l) druh športu,  
m) druh vykonávanej odbornej činnosti v športe,  
n) právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú 
organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy,  
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o) športové výsledky na významných súťažiach,  
p) čestné štátne tituly a ocenenia,  
q) príslušnosť k športovým organizáciám,  
r) dátum poslednej účasti na súťaži,  
s) dátum úhrady členského príspevku, ak sa uhrádza,  
t) označenie zdrojovej evidencie. 

(4) O profesionálnom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o  
a) overení zdravotnej spôsobilosti,  
b) športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.  
 

(5) O amatérskom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o  
a) overení zdravotnej spôsobilosti,  
b) športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje.  
 

(6) O športovom odborníkovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj tieto údaje:  
a) druh odbornej činnosti v športe,  
b) číslo dokladu o odbornej spôsobilosti,  
c) dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená,  
d) označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka,  
e) označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti,  
f) údaj o overení bezúhonnosti,  
g) 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).  
 

(7) Ak osoba podľa odseku 1 písm. c) vykonáva športovú činnosť ako dobrovoľník, do registra 
fyzických osôb v športe sa zapisujú aj tieto údaje: 

a) označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,  
b) označenie vysielajúcej organizácie,  
c) miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,  
d) súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,  
e) poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady. 

 
5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom? 

 

• Osobné údaje dotknutých osôb ktoré SŠZ musí podľa Zákona o športe zverejňovať na 
svojom webovom sídle http://www.slovak-fencing.sk/ ako aj na portály IŠS sú voľne 
prístupné každému. Tieto údaje obsahujú len zákonom stanovený rozsah osobných údajov. 

• Osobné údaje dotknutých osôb SŠZ môže SŠZ poskytnúť v zmysle platných právnych 
predpisov príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, a to najmä 
súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom verejnej moci, advokátom, 
znalcom, taktiež komisiám SŠZ vykonávajúcim svoju činnosť vymedzenú v stanovách SŠZ 
– kontrolná komisia, arbitrážna rada a disciplinárna komisia.  
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6. Kde budú vaše osobné údaje spracúvané? 

• Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame priamo v sídle SŠŽ v programe, vytvoreného 
na zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov členov, ich následné roztriedenie pre 
potreby vystavenia aktuálnej licencie člena SŠZ, importu do IŠS a do databázy FIE a 
EFC. 

 
7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom? 

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy 
neustanovujú niečo iné, máte právo: 

• na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás 
spracúvame osobné údaje  a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú 
dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov 
a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté; 

• kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho 
súhlasu; 

• žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné 
a aktuálne; 

• na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené 
v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po 
uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia; 

• na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste 
spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje 
overiť ich správnosť; 

• získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo 
pre nového poisťovateľa; 

• podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 
8. Ako dlho uchováva SŠZ  vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné 
údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä 
zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným 
Registratúrnym plánom SŠZ. 
Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý 
obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej 
starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach. 

 


