
Súhlas dotknutej osoby 

 

Ako dotknutá osoba v zmysle  čl. 7 ods. 1 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 dávam svoj súhlas občianskemu združeniu 

Slovenský cykloklub, so sídlom Námestie Slobody 1716/6, 921 01 Piešťany, IČO: 34009388 

ďalej len Prevádzkovateľ)  na spracovanie mojich osobných údajov na vymedzený účel 

Organizácia športového podujatia  Časovka na Bradlo - Memoriál Jána Noska s dátumom 

uskutočnenia 17. septembra 2022.  

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, e-mail 

Doba archivácie: 5 rokov 

 

Ako dotknutá osoba v zmysle  čl. 7 ods. 1 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 dávam svoj súhlas občianskemu združeniu 

Slovenský cykloklub, so sídlom Námestie Slobody 1716/6, 921 01 Piešťany, IČO: 34009388 

ďalej len Prevádzkovateľ) na spracovanie mojich osobných údajov na vymedzený účel 

Zverejnenie štartovacej / registračnej listiny podujatia Organizácia športového podujatia  

Časovka na Bradlo - Memoriál Jána Noska s dátumom uskutočnenia 17. septembra 2022  na 

registračnom portáli www.cykloklub.sk, na stránke časomiery a na mieste podujatia. 

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, pohlavie, veková kategória 

Doba archivácie: 5 rokov 

 

Ako dotknutá osoba v zmysle  čl. 7 ods. 1 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 dávam svoj súhlas občianskemu združeniu 

Slovenský cykloklub, so sídlom Námestie Slobody 1716/6, 921 01 Piešťany, IČO: 34009388 

ďalej len Prevádzkovateľ) na spracovanie mojich osobných údajov na vymedzený účel 

Zverejňovania fotografií a videí na propagačné účely podujatia Organizácia športového 

podujatia  Časovka na Bradlo - Memoriál Jána Noska s dátumom uskutočnenia 17. 

septembra 2022 a to na sociálnych sieťach podujatia a v spolupracujúcich médiách. 

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, fotografia, video 

Doba archivácie: 5 rokov 

 

Ako dotknutá osoba v zmysle  čl. 7 ods. 1 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 dávam svoj súhlas občianskemu 

združeniu občianskemu združeniu Slovenský cykloklub, so sídlom Námestie Slobody 

1716/6, 921 01 Piešťany, IČO: 34009388 (ďalej len Usporiadateľ) na spracovanie mojich 

osobných údajov na vymedzený účel  Účasť v tombole podujatia Časovka na Bradlo - 

Memoriál Jána Noska s dátumom uskutočnenia 17. septembra 2022. 

 

http://www.cykloklub.sk/


Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefón,  e-mail  

Doba archivácie: 5 rokov  

   

Ako dotknutá osoba v zmysle  čl. 7 ods. 1 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 dávam svoj súhlas občianskemu 

združeniu Slovenský cykloklub, so sídlom Námestie Slobody 1716/6, 921 01 Piešťany, 

IČO: 34009388 (ďalej len Prevádzkovateľ) na spracovanie mojich osobných údajov na 

vymedzený účel Zasielania Marketingových informácií od tretích strán, partnerov 

podujatia Časovka na Bradlo - Memoriál Jána Noska s dátumom uskutočnenia 17. 

septembra 2022. 

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, fotografia, video 

Doba archivácie: 5 rokov 

    

 

 

 


