
Zásady spracovania osobných údajov účastníkov súťaže 
Tieto zásady upravujú spracovanie osobných údajov v rámci súťaže ORBIT podľa Zákona 18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nariadenie GDPR“) 
a podľa ďalších platných právnych predpisov. 

Informácie o prevádzkovateľovi osobných údajov 

Prevádzkovateľom osobných údajov je Občianske združenie Asociácia pre mládež, vedu a techniku, 
AMAVET klub č. 971. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v súlade s nariadením GDPR a ďalšími 
platnými predpismi a v súlade s týmito zásadami. 

Informácie o rozsahu spracovávaných osobných údajov účastníkov 
Osobné údaje organizátor spracováva v tomto rozsahu: 

a) Meno a priezvisko účastníkov súťaže ORBIT (ďalej len „účastník“) 
b) Názov a prípadne adresa škôl účastníkov 
c) Ročníky účastníkov 
d) E-mailové adresy účastníkov 
e) Akékoľvek osobné údaje zadané ako súčasť riešení 

Účastníkom organizátor neodporúča, ani sa od nich nebude vyžadovať, aby posielali osobné údaje 
ako súčasť riešení. 

Účel spracovania osobných údajov účastníkov 
Osobné údaje sú spracúvané výlučne na účely tejto súťaže. Nie sú poskytované tretím stranám. 
Osobné údaje v písm. a), b), c) slúžia na overenie, že účastník súťaže je žiakom zadanej školy. 
Osobné údaje v písm. a), b) sú ďalej spracúvané na vystavenie diplomov účastníkom. Osobné údaje 
v písm. d) sa používajú na sprostredkovanie informácií o priebehu súťaže účastníkom. 

Informácie o dobe spracovania osobných údajov 
Osobné údaje sú spracovávané od odoslania registračného formulára. V informačných systémoch 
organizátora budú uchovávané po dobu nanajvýš 1 roka po ukončení priebehu súťaže. Po uplynutí 
tejto lehoty budú všetky zadané osobné údaje odstránené. 

Zákonnosť spracovania osobných údajov 
Právnym dôvodom pre vyššie uvedené spracovanie osobných údajov účastníkov súťaže je súhlas 
dotknutej osoby, ktorý dotknutá osoba udeľuje zaškrtnutím príslušného vyhlásenia v registračnom 
formulári a odoslaním registračného formulára. 

Práva dotknutej osoby 
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa osobných údajov prístup k osobným 
údajom (t. j. informáciu o tom, aké jej osobné údaje sú spracovávané), právo na ich úpravu alebo 
výmaz, prípadne obmedzenie spracovania. Ďalej má dotknutá osoba právo získať zadané osobné 
údaje a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba tiež 
môže namietať spracúvanie svojich osobných údajov. 



Dotknutá osoba si uvedené práva môže uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej 
adrese info@orbit-sutaz.sk. Poslané žiadosti budú posúdené podľa nariadenia GDPR a podľa ďalších 
platných právnych predpisov. 


