
Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Počas zápasu Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava 

2.4.2023 

 

Meno a priezvisko, /obchodné meno/ ....................................................................................... 

 

trvalý pobyt, /miesto podnikania/  ............................................................................................. 

 

dátum narodenia........................................ 

email ......................................................... 

miesto vstupenky: ..................................... 

 

Správnym orgánom som bol/a/ poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len zákon č. 18/2018 Z.z.),    spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva 

na  vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V zmysle ustanovení § 13 ods. 2  

zákona č. 18/2018 Z.z. právny základ spracovania osobných údajov musí byť stanovený 

v zákone č. 18/2018 Z.z., alebo v osobitnom predpise, ktorým v tomto prípade je zákon č. 

280/2006 Z.z.  

Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba  súhlas so 

spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. 

Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako 

dotknutá osoba   kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma 

týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred 

poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba,  môžem súhlas odvolať rovnakým 

spôsobom, ako ho udelil/a/. 

Účel spracúvania osobných údajov: Evidovanie osobných údajov návštevníka 

hromadného podujatia pre účely rizikového majstrovského stretnutia 

Zákonná požiadavka: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade 

neposkytnutia osobných údajov prevádzkovateľ nemusí umožniť návštevníkovi vstup na 

hromadné podujatie. 

Doba spracúvania osobných údajov: 30 dní od ukončenia hromadného podujatia.  
 

 

V Trnave, dňa .......................................... 

  

 

 

 

 

 

 

............................................. 

                                                                                                               Vlastnoručný podpis 
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