
Súhlas dotknutej osoby 
 

Štartovacie číslo: 
 

Názov podujatia: 
 

Kategória / Category  
 

Dát. nar. / Date of birth 
 

Meno a priezvisko / Name and surname  
 

 

Štát alebo mesto / Country or city 
 

 

Preteky, disciplína, trať / Race, discipline, course 
 

 
Podujatie / Event: Fitendo Kros 2022, 17.09.2022, https://www.fitendo.sk/fitendo-kros-2022 
Organizátor / Organizer: Redigo Systems, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava, IČO: 45858594, DIČ: 
2023113081 
Vstupenka bola zakúpená online prostredníctvom www.fitendo.sk.  
 
Ja, dolupodpísaný/á, účastník/účastníčka športových podujatí alebo uvedený zákonný zástupca, ako 
dotknutá osoba, týmto v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov dávam svoj súhlas spoločnosti Redigo Systems, s.r.o., (ďalej len organizátor), 
Sabinovská 12, 82102 Bratislava, IČO: 45858594, na spracúvanie mojich osobných údajov na 
vymedzený účel. 
 
Zoznam všetkých poskytnutých osobných údajov: meno, priezvisko, titul, ulica, PSČ, štát, národnosť, 
dátum narodenia, pohlavie, telefón, emailový kontakt, kód a názov zdravotnej poisťovne, názov družstva, 
čenstvo v športovom klube, členstvo v Slovenskom atletickom zväze, členstvo v Slovenskej lyžiarskej 
asociácii, dátum a stav platby, zaznamenané časy, dosiahnuté body a GPS údaje (ďalej športový výsledok), 
športové výsledky z podujatí, pridelený číselný identifikátor. 
 
Vymedzený účel: prihlasovanie a registrácia účasti na podujatiach; spracovanie štartovej listiny podujatia; 
spracovanie výsledkovej listiny podujatia; vytvorenie, spracovanie, zverejnenie a šírenie obrazových, 
tlačených, zvukových a zvukovoobrazových záznamov z účasti na podujatí aj jeho sprievodných akcií v 
masovokomunikačných prostriedkoch (TV, rozhlas, sociálne siete, tlač a elektronické médiá a iné); 
spracovanie, vyhodnotenie a zverejnenie môjho športového výsledku na stránkach organizátora, na profiloch 
v sociálnych sieťach organizátora; zaslanie športového výsledku, výsledkovej listiny dotknutej osobe na 
poskytnuté kontaktné údaje (email, tel. číslo); spracovanie osobných údajov za 
účelom zabezpečenia informovanosti o činnosti organizátora pred, počas a po podujatí; poskytnutie 
osobných údajov záchranným, hasičským a policajným zložkám za účelom chránenia zdravia a bezpečnosti 
účastníkov a ich majetku počas trvania podujatia. Doba platnosti súhlasu: 2 roky. Súhlasím, aby údaje meno, 
pohlavie, rok narodenia, mesto bydliska, klubová príslušnosť a športový výsledok bol spracovávaný bez 
obmedzenia doby platnosti. 
 
Podpisom tohto súhlasu zároveň potvrdzujem, že som uzrozumený/á o svojich právach, ktoré v § 19 až § 30 
zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. 
Zároveň s uvedeným súhlasom prehlasujem, že sa podujatia zúčastňujem dobrovoľne, na vlastné 
nebezpečie a môj zdravotný stav a fyzická kondícia mi umožňuje podujatia absolvovať. Potvrdzujem, že som 
sa oboznámil/a a akceptujem propozície podujatia a zverejnenené pokyny organizátora. 
 
[ ] som účastník starší ako 16 rokov, [ ] účastník má menej ako 16 rokov a súhlasím, aby sa maloletý/á 
zúčastnil/a podujatia za podmienok uvedených v propozíciach a preberám za neho plnú zodpovednosť. 
Meno, priezvisko zástupcu: ............................................................ 
Vzťah k neplnoletému: ............................................. 
 
Podpis dotknutej osoby / zákonného zástupcu: 
Signature of the person / legal representative: 
 
Dátum a miesto: 
Date and place: 


