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SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMAČNÁ DOLOŽKA 

Vážení páni, 
V súvislosti s platnosťou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), informujeme o nasledovnom. 
 
Prevádzkovateľom osobných údajov je MotoKreacja Sp. z o.o., ktorú zastupuje Karol Malinowski, predseda správnej rady. 
 
Môžete sa so mnou skontaktovať nasledovným spôsobom: 

 listom na adrese: Wrotkowska 2, 20-469 Lublin POLAND 
 e-mailom: biuro@motokreacja.pl  
 telefonicky: +48 504 909 265 

 

Upozorňujeme, že poskytnutie údajov bolo zmluvnou požiadavkou. Vaše osobné údaje budeme spracúvať s cieľom uskutočniť 

podujatie s názvom Track Masters, ktorého sa zúčastňujete, a právnym základom pre spracovanie osobných údajov je: 

 ustanovenie čl. 6 ods 1 bod a) GDPR a 
 váš súhlas. 

 
vaše osobné údaje budeme uchovávať do 31. decembra 2023, po tomto dátume budú všetky údaje odstránené a dokumenty 
zničené. 
Vaše údaje zhromaždili osoby s autorizáciou na spracovanie údajov od prevádzkovateľa. Osobné údaje nebudú nikomu 
poskytnuté.  
 
Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, opravu, vymazanie osobných údajov, pokiaľ budú splnené podmienky 
uvedené v GDPR alebo obmedzenie ich spracovania, ako aj odvolať súhlas so spracovaním údajov. 
Môžete požiadať o zaslanie údajov inému prevádzkovateľovi údajov, pokiaľ je takéto zaslanie technicky možné. Právo na prenos 
osobných údajov sa vzťahuje len na tie údaje, ktoré spracúvame na základe zmluvy s vami alebo na základe súhlasu. 
Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, kontaktujte priamo nás. 
 
Ďalej vás informujeme, že máte právo podať sťažnosť pred dozorným orgánom, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov, t. j. 
predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov. 
 

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou MotoKreacja Sp. z o.o., aby som sa mohol zúčastniť športového 
podujatia Track Masters, ktorého som účastníkom. 
  
Vyhlasujem, že som bol/-a informovaný/-á o mojich právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov. 

 

 

 
___________________________________ 

čitateľný podpis osoby predkladajúcej vyhlásenie  
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