
 

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov 

 

V prípade, že vyznačíte súhlas s poskytnutím a spracovaním uvedených osobných údajov potvrdzujete, že Vám 
boli v zmysle a v rozsahu zákona č. 18/2018 Z.z. o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) poskytnuté 
všetky informácie o spracúvaní osobných údajov, že ste boli poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby a vážne, 
slobodne, konkrétne a jednoznačne súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová 
adresa, poštová adresa, telefonický kontakt (ďalej len „osobné údaje“) prevádzkovateľom, obchodnou spoločnosťou 
Divoká voda, s.r.o. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 828 170,  (ďalej len „prevádzkovateľ“), na účel: 

 

 marketingovej činnosti (priameho alebo nepriameho marketingu, ako aj vykonávania prieskumu spokojnosti), 

 vyhotovenia fotografií a videozáznamov, ktoré vzniknú pri odbere športovej aktivity, pre komerčné účely 
prevádzkovateľa, formou ich zverejnenia na webovej stránke prevádzkovateľa, sociálnych sieťach, tlačových 
správach a u spoluorganizátorov a za účelom propagácie organizátorov; fotografie a videozáznamy sú 
spracovávané tiež pre prípad vedenia kontroly, v rámci ktorej je potrebné preukázať, že športové aktivity sa 
uskutočnili ako predpoklad splnenia zákonnej podmienky pre uplatnenie nárokov prevádzkovateľa, účtovných 
dokladov, prípadne iných právnych nárokov. 

 
Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a jeho neposkytnutie nemá za následok nemožnosť účasti na športových aktivitách. 
 
Dotknutá osoba udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov na dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Po uplynutí vyššie 
uvedenej doby prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov z informačných 
systémov prevádzkovateľa. To neplatí ak dotknutá osoba využila svoje právo na vymazanie v zmysle čl. 17 Nariadenia 
GDPR. 
 
Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu, na e-mailovú adresu 
hotel@divokavoda.sk . 
  
Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným 
údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo 
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 
Nariadenia GDPR. 
 
V prípade nesúhlasu máte možnosť vyhnúť sa snímanému priestoru, prípadne kedykoľvek účinne namietať proti 
vyhotovovaniu obrazového/obrazovo-zvukového záznamu svojej osoby. V tomto prípade bude Vaša podobizeň 
anonymizovaná. 
 
 V zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v platnom znení a v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 
Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení udeľujem spoločnosti Divoká voda, s.r.o. so sídlom Nám. SNP 14, 811 
06 Bratislava, IČO: 35 828 170 výslovný súhlas so zasielaním reklamných, propagačných a marketingových materiálov 
týkajúcich sa jej služieb, produktov alebo akcií a to akýmkoľvek spôsobom, vrátane volania, posielania faksimilných správ 
a správ elektronickej pošty (vrátane služby krátkych správ). 

 


