
Vyhlásenie Najúspešnejších športovcov 

mesta Žilina za rok 2018 

Informácie o spracúvaní osobných údajov vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov (ďalej iba „Nariadenie GDPR“) resp. zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Zákon 18/2018“) 

 

Prevádzkovateľ: Mesto Žilina, MsÚ v Žiline, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796, 

tel.:+421 41 7063611 

Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je vytvorenie zoznamu nominácií na udelenie 

ocenení Najúspešnejší športovci mesta Žilina, výber a zverejnenie nositeľov ocenení Najúspešnejší 

športovci mesta Žilina za rok 2018. 

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby podľa Čl. 6, ods. 1 písm. a) 

Nariadenia GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na 

jeden konkrétny účel  

Osobné údaje v prípade Navrhovateľa sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, titul, poštová 

adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a budú uchovávané po dobu desiatich (10) rokov. 

Osobné údaje v prípade Nominovaného sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum 

narodenia, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne zoznam pracovných 

a nepracovných aktivít a vzdelanie, ak boli vo formulári (návratke) nominácie na ocenenie 

Najúspešnejších športovcov mesta Žilina za rok 2018, alebo jej prílohách uvedené a budú uchovávané 

po dobu desiatich (10) rokov. 

Osobné údaje v prípade Nominovaného sa zverejňujú  v rozsahu: meno, priezvisko, titul, podobizeň 

vo forme fotografie a videozáznamu, prípadne zoznam pracovných a nepracovných aktivít a vzdelanie, 

ak boli vo formulári (návratke) nominácie na ocenenie Najúspešnejší športovci mesta Žilina za rok 2018, 

alebo jej prílohách uvedené a budú uchovávané po dobu desiatich (10) rokov. Osobné údaje v prípade 

dotknutej osoby, ktorej je ocenenie udelené, môžu byť spracúvané, uchovávané a zverejňované aj po 

uplynutí tohto obdobia a to na základe §78  Zákona 18/2018. 

Príjemcovia osobných údajov:  
Výberová komisia pre ocenenia Najúspešnejších športovcov mesta Žilina  

Komisie Zastupiteľstva mesta Žilina 

Zastupiteľstvo mesta Žilina 

Webová stránka:  www.zilina.sk 

Oficiálne profily mesta Žilina na sociálnych sieťach 

 

Dotknuté osoby sú povinné poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných 

údajov sú dotknuté osoby povinné zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi. 

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia tohto súhlasu. Dotknuté 

osoby majú oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Môžu tak urobiť zaslaním e-mailu 

na adresu zodpovednaosoba@zilina.sk, v ktorom vyjadria, že odvolávajú svoj súhlas na spracovanie 

osobných údajov pre účely ankety. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.  

Práva dotknutej osoby vymedzuje Články 22-25 Nariadenia GDPR resp. Zákon 18/2018 v §21-§24 a 

§26-§28. Ide napr. o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa 

dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo 

namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému 

orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, 

http://www.zilina.sk/


Vyhlásenie Najúspešnejších športovcov 

mesta Žilina za rok 2018 

 

statny.dozor@pdp.gov.sk. Bližšie informácie o právach dotknutej osoby ako aj o spracúvaní osobných 

údajov prevádzkovateľom nájdete na webovom sídle prevádzkovateľa www.zilina.sk v časti Ochrana 

osobných údajov. 

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva kontaktovaním zodpovednej osoby – emailová adresa: 

zodpovednaosoba@zilina.sk alebo u prevádzkovateľa osobne, poštou alebo elektronicky na emailovú 

adresu: osobneudaje@zilina.sk.   

 

 

Nominovaný týmto prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé,  že súhlasí s nomináciou  

a prípadným ocenením v ankete Najúspešnejší športovci mesta Žilina a vyjadruje, v zmysle 

Nariadenia GDPR resp. Zákona 18/2018, svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov 

Mestským úradom v Žiline za podmienok uvedených vyššie.  

 

dátum a miesto                                                                                             vlastnoručný podpis                                                                         

                  

    

Navrhovateľ týmto prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé a vyjadruje, v zmysle Nariadenia 

GDPR resp. Zákona 18/2018,  svoj súhlas so spracovaním osobných údajov Mestským úradom 

v Žiline za podmienok uvedených vyššie. 

 

dátum a miesto                                                                                             vlastnoručný podpis                                                                         
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