
Piešťanský plavecký klub 

Piešťanský plavecký klub so sídlom na Orviský kút 21, 92101 Piešťany, je prevádzkovateľom vašich 

osobných údajov. PPK môžete kontaktovať vo veci uplatnenia vašich práv oblasti ochrany osobných 

údajov na telefónnom čísle +421903052260, na emailovej adrese info@ppk-plavanie.sk, alebo poštou 

na hore uvedenej adrese. Odpovieme vám bez odkladu najneskôr do 1 mesiaca, prípadne do 2 

mesiacov, ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie tejto lehoty.  

 

Aké informácie zhromažďujeme a prečo? 

Keď požiadate o registráciu v Piešťanskom plaveckom klube, budeme potrebovať váš súhlas 

na spracovanie osobných údajov na tento účel. Na to, aby ste sa stali registrovaným/ členom PPK, 

je potrebné spracovávať vaše osobné údaje. 

V rámci registrácie od vás budeme potrebovať základné identifikačné a kontaktné údaje, ktoré budú 

slúžiť na komunikáciu s vami, a rovnako budeme potrebovať aj dátum narodenia, ktorým zadeľujeme 

registrovaných/ členov do kurzov/skupín/táborov a tento údaj sa využíva aj na registráciu 

pretekárov/ športových odborníkov do Slovenskej plaveckej federácie. 

Ak vyjadríte súhlas so zasielaním marketingových informácií, budeme vás informovať o našich nových 

aktivitách, službách, ale aj o novinkách či rôznych podujatiach. 

 

Kto príde do kontaktu s vašimi údajmi? 

Vaše osobné údaje budeme na účely registrácie / členstva v PPK spracovávať v spolupráci so zmluvnými 

partnermi do klubovej databázy. 

 

Ako dlho budeme vaše údaje spracovávať? 

Vaše osobné údaje zhromaždené v súvislosti s registráciou/ členstvom v PPK budeme spracovávať v súlade 

s podmienkami registrácie / členstva v PPK podľa stanov PPK.  

Vaše osobné údaje budeme na zasielanie marketingových informácií spracovávať, kým svoj súhlas nezrušíte 

písomne listom alebo emailom. 

 

Vaše práva 

V tejto súvislosti máte právo na prístup k svojim údajom, na ich zmenu, obmedzenie spracovávania alebo 

vymazanie. Takisto máte právo na obmedzenie ich spracovania alebo namietať proti ich spracúvaniu a právo 

na prenosnosť údajov. 

 

Zrušenie súhlasu 

Máte právo na zrušenie súhlasu so spracovaním svojich údajov v súvislosti s registráciou/ členstvom v PPK. 

V takom prípade však bude vaše členstvo v PPK ukončené. 

Taktiež môžete kedykoľvek zrušiť svoj súhlas so zasielaním marketingových informácií. Následne vám 

marketingové informácie prestaneme posielať. 

 

Dozorný orgán 

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad 
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na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; 

mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu 

elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní. 


