
Mikroregión nad Holeškou 
INFORMÁCIE  

poskytnuté dotknutým osobám pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – záujemcom 

o predregistráciu a registráciu na podujatie Cyklo Holeška tour 

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Informácie“): 

1.1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:  

Mikroregión nad Holeškou, Rakovice 25, 922 08  Rakovice, IČO: 36095524, DIČ: 2021573235, 

podatelna@holeska.sk 

1.2. Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:  

neaplikuje sa; 

1.3. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:  

neaplikuje sa; 

1.4. Kategórie dotknutých osobných údajov:  

1.4.1. kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä e-mailová adresa;  

1.4.2. identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, obec trvalého pobytu a dátum 

narodenia; 

1.5. Účely spracúvania osobných údajov:  

1.5.1. spracúvanie na účely plnenia zmluvy (ďalej len „zmluva“) uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou 

osobou (predregistrácia na podujatie prevádzkovateľa);  

1.5.2. spracúvanie pre účely marketingovej komunikácie (najmä poskytnutie informácií o podujatiach 

Mikroregiónu nad Holeškou) 

1.6. Právny základ spracúvania osobných údajov:  

1.6.1. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je 

dotknutá osoba, uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií;  

1.6.2. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje 

prevádzkovateľ (marketingová komunikácia podľa bodu 1.5.2. týchto Informácii v súlade s ods. 47 preambuly 

nariadenia GDPR); 

1.7. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje 

najmä nasledovným príjemcom/kategóriám príjemcov:  

1.7.1. osoby spolupracujúce pri predregistrácii (obecné a mestský úrad členov Mikroregiónu nad Holeškou) 

1.7.2 osoby vykonávajúce registráciu na mieste 

1.7.3 právni, ekonomickí, obchodní, daňoví a iní poradcovia; 

1.8. Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácie:  

neaplikuje sa.  

1.8.1. Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti:  

neaplikuje sa;  

1.8.2. Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné 

dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené):  

neaplikuje sa; 

1.9. Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie): Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať 

osobné údaje po nasledovnú dobu:  

1.9.1. po dobu 1 roka po ukončení podujatia 

1.9.2 do doručenia písomnej žiadosti o ukončenie spracúvania osobných údajov konkrétnou osobou 

 

1.10. Identifikácia práv dotknutej osoby:  



1.10.1. právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;  

1.10.2. právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;  

1.10.3. právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;  

1.10.4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;  

1.10.5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu 

podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej 

spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní 

pokračovali;  

1.10.6. právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;  

1.10.7. právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; 

1.11. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo 

požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na 

poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):  

1.11.1. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií je poskytnutie 

osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by 

dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu);  

1.11.2. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií dotknutá osoba nie 

je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v 

prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.2 

týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať 

nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali). V prípade neposkytnutia 

údajov alebo namietania proti spracúvaniu osobných údajov nebudete informácie od Mikroregiónu nad 

Holeškou; 

1.12. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?  

Najviac osobných údajov získame priamo od Vás tým, že nám ich poskytnete pri predregistrácii alebo registrácii 

na mieste konania podujatia; 

1.13. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o 

použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):  

neaplikuje sa 

1.14. Ďalšie užitočné informácie  

Ďalšie užitočné informácie nájdete na webovej stránke www.holeska.sk, prípadne na emaile prevádzkovateľa 

podatelna@holeska.sk. 

http://www.holeska.sk/

