OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov je pre nás dôležité, pri ich spracúvaní dôsledne
dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi.
Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade so
Zákonom č. 440/2015 (Zákon o športe),
Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)
- zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu a spôsobom akým sa
jednotlivé činnosti klubu a prevádzka ihriska týchto zákonov týkajú.

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je:
Airport golf club, člen SKGA
So sídlom Námestie hrdinov1, 942 01 Šurany,
IČO: 42121116

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE A ZA AKÝM ÚČELOM ICH SPRACOVÁVAME:
a) Registrácia členov Airport golf club-u a evidencia hráčov
Právnym základom pre získavanie a spracúvanie osobných údajov členov klubu je OSOBITNÝ
PREDPIS, ktorým je Zákon č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Účelom spracovania Vašich osobných údajov získaných pri registrácii do klubu je evidencia
hráčov, členov nášho golfového klubu a golfovej asociácie. S tým súvisí spracovanie prihlášok,
štartovných a výsledkových listín turnajov či súťaží, organizácia hry golfu, vrátane handicapového
systému, tvorba rebríčkov, zistenie výkonnosti hráčov, spracovanie prehľadov pre orgány štátnej
správy a samosprávy, spracovanie prehľadov členskej základne pre SOV, MŠ SR či pre iné
orgány a organizácie, ktorých oprávnenie je dané zákonom. Údaje uchovávame počas doby
trvania členstva , a 5 rokov po jeho ukončení.

b) Newsletter: rozposielanie klubového informačného e - mailu
Z dôvodu registrácie do Airport golf club-u majú členovia nárok na informácie týkajúce sa ich
členstva v klube, klubových aktivít ako aj činnosti SKGA. Prostredníctvom klubového
informačného e - mailu poskytujeme našim členom informácie o činnosti klubu, informujeme o
športovej činnosti klubu, športových udalostiach v klube, ale aj v partnerských golfových
rezortoch, o klubových aktivitách určených pre členov klubu, o technických a organizačných
záležitostiach súvisiacich s prevádzkou klubu a ihriska, ako aj o oznamoch SKGA .
E – mailovú adresu uchovávame počas doby trvania členstva, až do doby, kedy dotknutá osoba
nepožiada o ukončenie zasielania newslettra.

c) Kamerové systémy v areáli
Prevádzkovateľ je „v záujme ochrany oprávnených záujmov“ svojich a tretích osôb oprávnený
monitorovať priestory klub housu, ako aj súvisiace priestory v Airport golf club –e.

V areáli Airport golf club-u sú nainštalované bezpečnostné kamery so záznamom.
Účelom monitorovania bezpečnostnými kamerovými systémami je zabezpečenie bezpečnosti areálu
a jeho návštevníkov, ochrana hnuteľného a nehnuteľného majetku prevádzkovateľa ako aj ochrana
vlastníctva tretích osôb, ako aj na zabezpečenie a udržiavanie bezpečnosti a poriadku v areáli.
Priestor klub housu, ako aj ihriska, je označený ako monitorovaný.
Komu sú vaše osobné údaje poskytované:
•

Slovenská Golfová Asociácia

•

GOLF AIRPORT, s.r.o.

•

Účtovná kancelária a náš daňový poradca

•

Príjemcovia zo zákona

Aké sú vaše práva:
•
Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel
sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania (čl.15 GDPR).
•
Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili (čl. 16
GDPR).
•
Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne
(čl. 17 GDPR).
•
Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať
bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho
odvolaním.
•
Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na
najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec (čl. 18 GDPR).
•
Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi,
poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné
prekážky.
•
Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky (čl. 77 GDPR), so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská
republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Kontaktovať nás môžete telefonicky alebo e-mailom na adrese info@airportgolf.sk.

