SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zakliknutím možnosti Súhlasím so spracovaním osobných údajov pri vyplňovaní prihlášky na
niektorý z kurzov Akadémie Tanca potvrdzujem, že súhlasím s poskytnutím osobných údajov
občianskemu združeniu Akadémia Tanca, Slovenská spoločnosť pre rozvoj tanečného športu a
tanečného umenia, oz , sídlo: Výstavná 8, 949 01 Nitra,(ďalej len „Združenie”) v súlade s § 11
zákona č. 122/2013 Z.z. na spracovanie mojich osobných údajov uvedených nižšie na nasledovné
účely:
• spracovanie osobných údajov (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska
príp. poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis) pre vnútornú potrebu
Združenia, vrátane vedenia zoznamu členov (súčasných a bývalých), komunikácie s nimi,
organizačného zabezpečenia zvolávania orgánov Združenia,
• spracovanie osobných údajov (meno a priezvisko, emailová adresa) za účelom zasielania
informácií o aktivitách a činnosti Združenia a za účelom propagácie činnosti Združenia na emailovú adresu člena
• prihlasovanie na súťaže, zúčastnenie sa a verejného vyhodnocovania rôznorodých súťaží
organizovaných prevádzkovateľom a inými subjektami (organizátormi), a to v rozsahu:
• meno a priezvisko,
• trieda,
• adresa,
• dátum narodenia (pre potreby zaradenia do príslušnej vekovej kategórie),
•
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným
a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 2 rokov po naplnení účelu
spracúvania, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu (ak je to technicky možné). Po uvedenej lehote budú
Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej
databáze. Osobné údaje v rámci uvedeného účelu budú poskytované príjemcom – organizátorom
súťaží.
• vyhotovovanie alebo získavanie (fotografie, videá, výsledky tvorivej činnosti, atď.),
zhromažďovanie na nosičoch osobných údajov (fyzické i dátové nosiče), usporadúvanie,
uchovávanie, poskytovanie tretím stranám, sprístupňovanie príjemcom a zverejňovanie
osobných údajov, v rámci informačného systému Propagácia prevádzkovateľa pre účel
propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania osobných údajov ⃰ a informácií
o organizovaných podujatiach, aktivitách prevádzkovateľa so zámerom budovať jeho dobré
meno, a to v rozsahu:
• meno a priezvisko,
• trieda,
• fotografia (farebná alebo čiernobiela),
• videozáznam (obrazový a/alebo zvukový),
• výsledky tvorivej činnosti
⃰osobné údaje, ktoré sú na základe mnou udeleného samostatného súhlasu spracúvané v rámci IS
Propagácia prevádzkovateľa budú zverejňované na nasledujúcich webových sídlach
a v nasledujúcich priestoroch prevádzkovateľa:
• www.akademiatanca.sk
• Facebook
•
recepcia Akadémie Tanca o.z.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným
a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 2 rokov po naplnení účelu
spracúvania, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu (ak je to technicky možné). Po uvedenej lehote budú

Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej
databáze.
Osobné údaje v rámci uvedeného účelu nebudú poskytované príjemcom.
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
• moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia
platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
• ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným
údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
• v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
• beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa
neuskutočňuje.
• beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane
profilovania.
Zároveň zakliknutím možnosti Súhlasím so spracovaním osobných údajov pri vyplňovaní
prihlášky na niektorý z kurzov Akadémie Tanca potvrdzujem, že:
• pred podpisom tohto súhlasu som bol oboznámený/á zo strany Združenia s účelmi
spracovania mojich osobných údajov a zároveň mi boli poskytnuté všetky informácie v
súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z.z., a to v rozsahu zverejnenom na webovej stránke
www.akademiatanca.sk,
• všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné,
• v prípade uvedenia nepravdivých údajov zodpovedám za mnou spôsobenú škodu.
Zakliknutím možnosti Súhlasím so spracovaním osobných údajov pri vyplňovaní prihlášky na
niektorý z kurzov Akadémie Tanca vyhlasujem, že
• súhlasím so zasielaním informácií o aktivitách a činnosti Združenia na mnou uvedenú emailovú adresu,
• súhlasím s tým, aby Združenie vyhotovovalo zvukové, zvukovo-obrazové záznamy
a obrazové záznamy týkajúce sa mojej osoby počas kurzov, lekcií a workshopov, vystúpení,
záverečného vystúpenia Akadémie Tanca, ako aj iných aktivít Združenia, a to za účelom
interných potrieb Združenia a s nimi spolupracujúcich osôb, vrátane propagácie činnosti
Združenia a s nimi spolupracujúcich osôb, pričom súhlasím, aby sa tieto zvukové, zvukovoobrazové záznamy a obrazové záznamy týkajúce sa mojej osoby zverejnili na internetovej
stránke Združenia www.akademiatanca.sk, v priestoroch Združenia, ako aj v
akýchkoľvek masovokomunikačných prostriedkoch
• súhlasím s tým, aby Združenie spracúvalo moje osobné údaje. Tento súhlas platí počas
trvania môjho členstva v Združení, ako aj po jeho uplynutí počas doby nevyhnutnej na
dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané
prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných
prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a
personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Osobné údaje
spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené.
Beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z, a teda
môžem tento súhlas písomne odvolať, ak Združenie bude konať v rozpore s podmienkami
uvedenými v tomto súhlase.

