Informácie o spracúvaní osobných údajov
Akadémii záleží na riadnom spracúvaní osobných údajov. Ochrana osobných údajov našich členov,
ako aj všetkých dotknutých osôb, je pre nás veľmi dôležitá. Akadémia postupuje v oblasti ochrany
osobných údajov vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými štandardami
(najmä s nariadením 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 a zákonom č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj
„zákon č. 18/2018“)).
Prevádzkovateľ:
- Leon Tennis Academy o.z.
- Cintorínska 22, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
- IČO: 51 134 039
- evidovaný v Evidencii občianskych združení, Reg. úrad: MV SR, Reg. číslo: VVS/1-900/90-51967
- webové sídlo:www.leontennis.com
Zodpovedná osoba:
predseda Leon Tennis Academy o.z.
Rozsah spracovania osobných údajov:
− meno a priezvisko,
− adresa trvalého pobytu,
− dátum narodenia,
− rodné číslo,
− e-mailová adresa,
− telefónne číslo,
− kamerový záznam,
− fotografie

Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ prevádzkuje športovú (tenisovú) akadémiu prostredníctvom informačného systému
AcademyApp.net. Osobné údaje požaduje z dôvodu riadnej prevádzky akadémie. V prípade
neposkytnutia požadovaných osobných údajov, nie je možné stať sa členom občianskeho združenia,
ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ. Takto získané osobné údaje svojich členov- fyzických osôb,
získava za účelom:
− prevádzky a propagácie činnosti prevádzkovateľa,
− evidencie svojich členov,
− evidencie tréningov jednotlivých členov a tréningových skupín,
− zabezpečenia účasti, spracovania a overovania dosiahnutých výsledkov na športových
podujatiach (spravidla, nie však výlučne organizovaných prevádzkovateľom),
− evidencie výšky členských príspevkov za jednotlivé obdobia a evidencie ich zaplatenia,
− spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov,
− zasielania elektronickej pošty svojim členom,
− prijímania elektronickej pošty od svojich členov,
− zabezpečenia ďalších služieb súvisiacich s činnosťou prevádzkovateľa, najmä, nie však
výlučne na marketingové účely.
− ich zverejňovania, avšak iba vo vhodnom rozsahu.
Zdroj získania osobných údajov:

Prevádzkovateľ získava osobné údaje svojich členov z:
− prihlášky, predložených dokladov, listín, online komunikácie,
− od tretích osôb,
− z verejne dostupných zdrojov (napríklad informačný systém športu, rebríček stz a pod.).
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom spracúvania osobných údajov tvorí § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z.,
teda dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden
konkrétny účel.
Príjemcovia získaných osobných údajov:
Prevádzkovateľ môže poskytnúť alebo poskytuje osobné údaje pri výkone svojej činnosti nižšie
uvedeným subjektom:
− server a databáza AcademyApp.net, na ktorom je prevádzkovaný systém AcademyApp.net
− Slovenský tenisový zväz, prípadne iné športové zväzy a kluby,
− osoby poverené výkonom činností pre občianske združenie,
− prípadne ďalšie osoby, za predpokladu, že poskytnutie osobných údajov týmto osobám je
nevyhnutné, potrebné alebo vhodné v súvislosti s prevádzkou prevádzkovateľa (vo vhodnom
rozsahu to môžu byť napríklad aj sociálne siete, webové sídlo prevádzkovateľa, prípadne iné
verejne prístupné média).
Prenos do tretích krajín:
Prevádzkovateľ môže preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie v
súvislosti s prevádzkovaním svojej činnosti (napríklad, najmä, nie však výlučne v prípadoch
organizácie športových podujatí, resp. účasťou svojich členov na zahraničných športových
podujatiach, sústredeniach, návštevách alebo akýchkoľvek iných akciách organizovaných alebo
spolu-organizovaných prevádzkovateľom).
Doba uchovávania osobných údajov:
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb počas doby nevyhnutnej na naplnenie
účelu ich spracúvania, najdlhšie však dva roky odo dňa zániku členstva. Po zániku členstva je
spracúvanie osobných údajov obmedzené, t.j. spracúvané dáta sú anonymizované, naviazané iba
na e-mailovú adresu a uchovávané iba pre prípad, že by ich bolo v budúcnosti potrebné obnoviť. K
týmto dátam však prevádzkovateľ nemá prístup. Po dvoch rokoch sú tieto údaje úplne vymazané.
Práva dotknutej osoby:
Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú tieto práva:
− požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobných údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
− na opravu osobných údajov,
− namietať spracúvanie osobných údajov,
− na prenosnosť osobných údajov,
− kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
− podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov,
Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie alebo dotknutá
osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:
− právo na vymazanie osobných údajov,
− právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
Záverečné ustanovenia:
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na

webovom sídle prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zásady meniť, ak dôjde
k zmene spracúvania osobných údajov. Nové alebo zmenené zásady budú zverejnené na webovom
sídle prevádzkovateľa.
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