
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Týmto udeľujem súhlas podľa 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.) pre potreby Klubu slovenských turistov (ďalej len KST) 
Tatran Prešov, Kpt.Nálepku 6, 080 01  Prešov, IČO: 37943901 (ďalej len klub) na:  

 spracovanie osobných údajov pre účely evidencie členstva v klube, resp. v iných štruktúrach KST alebo 
pre účely inej registrácie vyplývajúcej z členstva v klube, v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, 
dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu (resp. obdobného dokladu), číslo pasu, číslo preukazu 
KST, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa (prípadne iná adresa používaná na 
elektronickú komunikáciu), 

 poskytnutie osobných údajov (maximálne vo vyššie uvedenom rozsahu) poskytovateľom poistenia, 
ubytovania, stravovania a iných služieb alebo administratívnych úkonov súvisiacich s organizovaním 
podujatí, pri ktorých som vyjadril záväzný záujem o účasť. Osobné údaje budú poskytované len 
v rozsahu nutnom na zabezpečenie resp. optimalizáciu poskytnutia týchto služieb. V prípade ak je 
podujatie organizované na území tretích krajin resp. inak s nimi priamo súvisí, platí tento súhlas aj pre 
poskytovateľov sídliacich v týchto krajinách, 

 zverejnenie dokumentačných fotografií resp. videozáznamov z klubom organizovaných podujatí, na 
ktorých som sa zúčastnil, na klubových www stránkach, v kronikách,  na nástenkách a v iných médiách 
slúžiacich na dokumentáciu alebo prezentáciu činnosti klubu,  

 zverejnenie telefónneho čísla, emailovej prípade inej adresy na elektronickú komunikáciu ako 
kontaktu v prípade participácie na organizácii konkrétneho podujatia, 

 využitie adresy, telefónneho čísla, emailovej adresy, prípadne iných adries elektronickej komunikácie 
na ponuku účasti na podujatiach organizovaných klubom. 

Súhlas na ponuku účasti platí po dobu členstva v klube, ostatné súhlasy súvisiace s účasťou na konkrétnom 
podujatí alebo jeho organizáciou platia neobmedzene, avšak len v prípade vyjadrenia záujmu o účasť na tomto 
podujatí, resp. súhlasom s jeho organizáciou. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Som si 
vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri 
uplatňovaní práv dotknutých osôb a sú zhrnuté v informačnej prílohe dostupnej na klubových www stránkach 
v časti Tlačivá. 


