
Odvolanie súhlasu 

 

 
 

Dolu podpísaný/-á  fyzická osoba,  resp. zákonný zástupca 

 

Meno a priezvisko: ....................................................  

Bydlisko:................................................................................................................................ 

dátum narodenia................................................. 

 

týmto odvolávam svoj súhlas, ktorý som poskytol/a: 

 

prevádzkovateľovi Slovenský zväz bedmintonu (ďalej len SZBe), Slovenská 8334/19,  Prešov 

080 01, IČO:30811546, reg. č.:VVS/1-900/90-2938-10 MV SR, webové sídlo: www.bedminton.sk, 

e-mail: sekretar@bedminton.sk, tel.č.: +421 905 193 404, (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

na spracúvanie mojich osobných údajov na nasledovný účel:  

 

-Činnosť SZBe: Činnosť a poskytovanie služieb v oblasti telesnej kultúry so zameraním na 

bedminton, organizuje a zabezpečuje športovú prípravu  pre deti a mládež, Za tým účelom 

zverejňovanie výsledkov zo súťaží vrátane diplomov, informačných materiálov z podujatí SZBe  

a na webovom sídle a sociálnych sieťach. 

 

 

ODVOLÁVAM SÚHLAS - NESÚHLASÍM: 

 

1. So zverejňovaním informačných materiálov, diplomov a  plagátov na webovom sídle 

SZBe www.bedminton.sk,  na facebooku a v športových galériách za účelom 

propagácie činnosti SZBe pri poskytovaní služieb v oblasti telesnej kultúry 

 

 áno             nie 

 

2. s uvedením osobných údajov športovca na súpiske, v rebríčkoch hráčov a vo 

výsledkoch súťaží organizovaných SZBe: meno, priezvisko, dátum narodenia, športový 

klub, ktoré sú potrebné na zaradenie člena na základe jeho veku do jednotlivých 

rebríčkov a výsledkov súťaží organizovaných SZBe  

 

 áno             nie 

 

3. s uvedením a sprístupnením osobných údajov:  meno, priezvisko, dátum narodenia, 

športový klub pre ubytovanie, cestovné zľavy na športových sústredeniach 

a súťažiach organizovaných SZBe 

 

 áno             nie 

 

 

4. s poskytnutím a sprístupnením osobných údajov: fotografia športovca pre účely 

registrácie a identifikácie počas  rôznych športových  súťaži SZBe, 

 

 áno             nie 
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-Vyhotovovanie fotografií  a videozáznamov zo športových podujatí a metodických videí  

SZBe: - vyhotovenie fotografií, videí a metodických videí  v rámci podujatí organizovaných 

SZBe s cieľom ich umiestnenia  na webovú stránku www.bedminton.sk, facebook a v 

športových galérií za účelom propagácie činnosti SZBe pri poskytovaní služieb v oblasti 

telesnej kultúry so zameraním na bedminton, organizovaní a zabezpečovaní športovej 

prípravy bedmintonu   pre deti a mládež, 

 

 

ODVOLÁVAM SÚHLAS - NESÚHLASÍM: 

 

 

1. s uvedením a sprístupnením osobných údajov:  meno, priezvisko, fotografia a video 

záznam, individuálnych a spoločných fotografií a videí z oficiálnych súťaží SZBe na 

stránke SZBe www.bedminton.sk, na facebooku a v športových galériách za účelom 

propagácie činnosti SZBe pri poskytovaní služieb v oblasti telesnej kultúry 

 

 áno             nie 

 

 

 

 

  

Beriem na vedomie, že odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania mojich osobných 

údajov prevádzkovateľom pred týmto odvolaním. 

 

 

 

 

V ……………………………, dňa ……………………………                                

 

 

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

podpis dotknutej osoby/ 

zákonného zástupcu 

 


