POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
FOND PRE BUDÚCNOSŤ ŠPORTU

Tento dokument obsahuje všetky potrebné informácie o spracúvaní osobných údajov osôb
zúčastnených na výzve na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného grantu z Fondu pre
budúcnosť športu (ďalej ako „Fond“), vyhlásenej spoločnosťou Niké, spol. s r. o.
Pokiaľ ste športovci a chcete sa zapojiť do výzvy a uchádzať sa o finančný grant z Fondu (ďalej
ako „výzva“), potom je pre Vás určené toto poučenie o spracúvaní Vašich osobných údajov počas
zapojenia sa do výzvy a pred zapojením sa do výzvy ste povinný sa s týmto poučením oboznámiť.
Bližšie podmienky ako sa zapojiť do výzvy a zažiadať o finančný grant z Fondu sú určené
v štatúte, ktorý je nepretržite počas trvania výzvy prístupný na www.nikefondsportu.sk (ďalej ako
„webová stránka“).
KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V RÁMCI VÝZVY?
Za spracúvanie vašich osobných údajov zodpovedá organizátor výzvy ako prevádzkovateľ
osobných údajov:
Spoločnosť Niké, spol. s r. o., so sídlom Ilkovičovia 34, Bratislava 812 30, IČO: 00 603 741,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 309/B
(ďalej ako „organizátor“).

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE POTREBUJEME A PREČO?
Pred nahratím videa na webovú stránku (www.nikefondsportu.sk) je potrebné, aby ste ako osoba,
ktorý nahráva video na túto stránku (ďalej ako „žiadateľ“) uviedli kontaktné údaje v online
formulári. V rámci videa budú zobrazené osoby, ktoré sa uchádzajú o finančný grant, teda
budeme spracúvať ich podobizeň a hlas. Aj tieto aspekty sú osobnými údajmi.
Ak bude Vaše video zaradené do výberu, bude zverejnené na webovej stránke za účelom
verejného hlasovania. Bez spracúvania týchto osobných údajov Vám nevieme umožniť účasť vo
výzve.
V rámci propagácie výzvy môžu byť taktiež v rámci sociálnych sietí vybrané videá zverejnené
jednotlivo alebo ako súčasť sekvencie videí, a to na nevyhnutnú propagáciu možnosti zapojiť sa
do výzvy, bez ktorej by výzva nemohla byť realizovateľná.
Osobné údaje maloletých osôb a plnoletých osôb vystupujúcich vo videu sú odovzdávané
organizátorovi žiadateľom, ktorý video nahral (túto informáciu musíme uviesť, keďže zdrojom
týchto osobných údajov nie je priamo osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú). Žiadateľ zodpovedá,
že plnoleté osoby a zákonní zástupcovia maloletých osôb sa riadne oboznámili s týmto poučením
a štatútom a vyjadrili súhlas s účasťou vo výzve (resp. účasťou ich maloletých detí) podľa
podmienok stanovených štatútom.
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Pre úplnosť, osobné údaje nebudú použité na účely automatizovaného rozhodovania ani
profilovania dotknutých osôb.

NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?
Pred nahratím videa Vás ako žiadateľa požiadame, aby ste sa oboznámili s týmto poučením
k ochrane osobných údajov a s obsahom štatútu k výzve, a oboznámili s nimi aj všetky osobe
zúčastnené na výzvy. Následne Vás požiadame, aby ste odsúhlasili celé znenie štatútu. Tento
súhlas so znením štatútu udeľujete vo svojom mene a v mene všetkých osôb zúčastnených na
videu, ktorých súhlas a dobrovoľnú účasť vo výzve ste povinný zabezpečiť. Odsúhlasením
štatútu vzniká medzi organizátorom, žiadateľom nahrávajúcim video na webovú stránku a
všetkými ostatnými žiadateľmi (všetkými osobami zachytenými na videu), zmluva o účasti
na výzve (ďalej ako „zmluva o účasti“).
Zmluva o účasti Vám umožňuje zúčastniť sa na výzve. Bez jej uzavretia nie je možné sa výzvy
zúčastniť. Preto je zmluva o účasti zároveň právnym základom na spracúvanie osobných údajov
zo organizátora.
Všetky osoby vystupujúce vo videu v ňom musia vystupovať dobrovoľne za účelom účasti na
výzve a zaväzujú sa oboznámiť s obsahom štatútu a týmto poučením. Žiadateľ zodpovedá za to,
že tieto osoby vystupujú vo videu dobrovoľne a súhlasia s tým, aby bolo video nahraté
a zverejnené na webovej stránke. Je Vašou povinnosťou ako žiadateľa tieto osoby výslovne
poučiť o tom, že video môže byť zverejnené na webovej stránke, ak bude organizátorom
zaradené do súťaže. Uvedené platí rovnako aj v prípade vyhotovenia a nahratia „ďakovného“
videa tými, ktorí získajú finančný grant z Fondu.
Ak je to aplikovateľné, osobné údaje môže organizátor spracúvať aj pre
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

v prípade uzavretia zmluvy o poskytnutí grantu na účely plnenia tejto zmluvy, pričom
právnym základom je plnenie tejto zmluvy o poskytnutí grantu,
plnenie zákonných povinností, napr. v prípade konaní vedených príslušnými
orgánmi verejnej moci (napr. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb, Úrad na ochranu osobných údajov, a pod.),
iné účely ak vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,
po skončení zmluvy o účasti môžu byť videá (najmä víťazné a „ďakovné“ videá)
použité organizátorom na prezentačné, marketingové a PR účely v nevyhnutnom
rozsahu na svojej webovej stránke, ako aj v rámci príslušných sociálnych sietí, na
právnom základe oprávneného záujmu organizátora na propagácii výzvy a svojej
podnikateľskej činnosti.

Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu, máte vždy právo
namietať proti takémuto spracúvaniu. Kontaktné údaje organizátora sú uvedené na konci tohto
dokumentu.
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KTO NÁM VO VÝZVE POMÁHA?
V rámci realizácie výzvy nám pomáhajú aj subdodávatelia, ktorí vykonávajú činnosti nevyhnutné
súvisiace realizáciou výzvy. V rámci týchto činností môžu spracúvať Vami poskytnuté osobné
údaje. Tieto osoby nenakladajú s osobnými údajmi pre vlastné účely, ale vždy tak robia v našom
mene a na našu zodpovednosť. Z pohľadu GDPR ide o sprostredkovateľov (napr. osoby, ktoré
sa podieľajú na prevádzke webovej stránky, prevádzke serverov, na ktorom sa ukladajú videá
nahrávané na webovej stránke, a pod.).
Organizátor môže ukladať vybrané videá v rámci ich zverejňovania aj na webové platformy,
ktorých údaje môžu byť uložené na serveroch fyzicky umiestnených okrem Európskej únie aj
v tretích krajinách, napr. v USA (predovšetkým sociálna sieť Facebook či Instagram a
webová platforma YouTube). Vždy si však overíme, že pred zasielaním, či ukladaním videí na
tieto miesta sú riadne splnené všetky podmienky pre prenos osobných údajov do tretích krajín
stanovené GDPR, či Zákonom o ochrane osobných údajov (napr. Európska komisia vydala
rozhodnutie o primeranosti, a pod.) a prenášaným osobným údajom je preto poskytnutá
adekvátna ochrana.
Zoznam spoločností spadajúcich pod EU – US Privacy Shield (rozhodnutie Európskej komisie
o primeranosti vo vzťahu k subjektom spracúvajúcim osobné údaje v USA) je dostupný na
webovej stránke www.privacyshield.gov/list.

AKO DLHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania zmluvy o účasti, t.j. po dobu trvania výzvy
(od momentu Vášho zapojenia sa do výzvy) a po dobu jedného roka od termínu ukončenia výzvy
podľa štatútu. Pri žiadostiach, ktorým bolo vyhovené poskytnutím finančného grantu, zmluva
o účasti zaniká uplynutím jedného roka odo dňa poskytnutia finančného grantu. Osobné údaje
osôb, ktorým bol udelený grant, budú spracúvané aj po dobu účinnosti zmluvy o poskytnutí
grantu. Osobné údaje môžeme spracúvať aj po dlhšiu dobu, pokiaľ sme povinní spracúvať tieto
údaje po takúto dobu stanovenú právnymi predpismi, napr. v oblasti vedenia účtovníctva
a daňových predpisov.
Na nevyhnutnú propagáciu uskutočnenej výzvy a podnikateľskej činnosti Niké (najmä víťazné a
„ďakovné“ videá) môžeme spracúvať osobné údaje aj po zániku zmluvy o účasti. Nevyhnutnosť
doby spracúvania osobných údajov a trvanie právneho základu na ich spracúvanie budeme
pravidelne monitorovať a posudzovať.
Videá, ktoré nebudú spoločnosťou Niké vybrané na zverejnenie v zmysle štatútu na webovej
stránke, budú po uplynutí vyššie uvedenej lehoty vymazané.

AKÉ MÁTE PRÁVA?
A) právo odvolať poskytnutý súhlas
Ak v rámci výzvy alebo v súvislosti s ňou budeme od dotknutých osôb žiadať poskytnutie súhlasu
na spracúvanie osobných údajov, takéto osoby majú právo súhlas kedykoľvek odvolať.
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Ak dotknutá osoba, t.j. osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje, môžete využiť aj nasledovné
práva:
B)
C)
D)
E)
F)
G)

právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom
právo na opravu nesprávnych osobných údajov
právo na obmedzenie spracúvania, ak je k tomu právny dôvod
právo na prenosnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi
právo na výmaz, ak je k tomu právny dôvod
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak sú spracúvané na základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa

Na základe Vašej žiadosti riadne preskúmame, či vo Vašom prípade dochádza k spracúvaniu
osobných údajov a či je uplatnené právo aplikovateľné, a o výsledku preskúmania a vybavení
žiadosti Vás budeme informovať.
H) právo podať sťažnosť na Úrad
V prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv
v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo sa obrátiť so sťažnosťou sami
alebo prostredníctvom zástupcu na
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, SK - 820 07 Bratislava
27, Slovenská republika.
Viac informácií nájdete na webovom sídle Úradu na adrese www.dataprotection.gov.sk/uoou/.
Taktiež máte právo sa obrátiť so sťažnosťou aj na úrad určený na ochranu osobných údajov v
členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný
orgán“).
Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, je povinný Vás informovať o pokroku a výsledku
sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy.

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?
V prípade akýchkoľvek otázok alebo želania uplatniť si ktorékoľvek zo svojich práv môžete
organizátora kontaktovať:
a) Na e-mailovej adrese: marian.fabianek@nike.sk
b) Poštou na adrese: Niké, spol. s r. o., so sídlom Ilkovičovia 34, Bratislava 812 30, IČO: 00
603 741, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.: 309/B
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