
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 

Meno a priezvisko účastníka (pretekár; tréner; usporiadateľ; zástupca školy: riaditeľ, 

učiteľ)*  .................................................................................................................................................... 

Dátum narodenia pretekára** ............................................................................................................... 

Bydlisko účastníka:  .............................................................................................................................. 

Základná/ stredná škola (názov a adresa): .......................................................................................... 

Dole podpísaný zákonný zástupca pretekára / pretekár / iný účastník* týmto udeľujem 
prevádzkovateľovi športovej súťaže Singletrail preteky Novoveská Huta, vyhlasovateľ športovej súťaže 
Lesy mesta Spišská Nová Ves, organizátori Mesto Spišská Nová Ves, Centrum voľného času, 
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno a priezvisko 
pretekára, rok narodenia, škola, športový klub) za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel 
športovej súťaže Singletrail preteky Novoveská Huta. 
 

Súhlasím tiež s použitím podobizne, obrazových snímok a obrazov i zvukových záznamov pretekára*, 
ktoré budú zaznamenané počas súťaže vo forme ich nekomerčného i komerčného zverejnenia na ich 
webových a FB stránkach, v tlačových alebo elektronických médiách a vo forme ich sprístupnenia 
verejnosti za účelom podpory, propagácie, historických a štatistických údajov športovej súťaže 
Singletrail preteky Novoveská Huta 
 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu pretekára (ml. ako 18 rokov): 

................................................................................................................................................... 

V .....................................................  

dňa ................................................. 

................................................................................................................................................... 

podpis: účastník / zákonný zástupca pretekára / pretekár * 

* nesprávne prečiarknite  
** len pre pretekára 

 
 

Osobné údaje dotknutých osôb sú archivované na historické a štatistické účely, spracúvané spôsobom 
zaručujúcim bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným 
spracúvaním. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov preukázateľne 
a slobodne, svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať kontaktovaním Lesov mesta Spišská Nová Ves. 
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