
INFORMÁCIE  
V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
 
1. KTO SME? (Spoloční prevádzkovatelia): 
 
Spoločnosť Vinárske závody Topolčianky, s.r.o., so sídlom Cintorínska 31, 951 93 Topoľčianky, IČO: 
18 047 181, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 2208/N, e-mail: 
info@vinotop.sk , Obecný úrad Topoľčianky, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky, e- mail: 
topolcianky@topolcianky.sk  a občianske združenie Obehni Slovensko, so sídlom Horská 13190/41, 
831 02 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 50 934 881, e-mail: info@winerun.sk  (ďalej ako „spoloční 
prevádzkovatelia“) a sme hlavnými organizátormi behu Chateau Run Topoľčianky v Zámockom parku 
a lesoparku Topoľčianky s dátumom konania dňa 17.11.2018. Na účely ochrany Vašich osobných 
údajov sa v súlade s príslušnými právnymi predpismi považujeme za spoločných prevádzkovateľov. 
 
V prípade, ak budete mať záujem o informácie týkajúce sa základných náležitostí dohody, v ktorej sme 
si ako spoloční prevádzkovatelia určili účel a prostriedky spracúvania osobných údajov resp. v prípade, 
ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, neváhajte sa na nás 
obrátiť na e-mailovej adrese: info@winerun.sk  
 
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás v prvom rade dovoľujeme ubezpečiť, že 
spracúvame iba tie osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo Vy, pričom ich spracúvame výlučne 
v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s Nariadením o ochrane 
osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej tiež ako „Nariadenie 
o ochrane osobných údajov“). 
 
 
2. PREČO VLASTNE POTREBUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? ( Účely, za akými 

spracúvame Vaše osobné údaje): 
 
a) Zabezpečenie účasti na športovom podujatí a súvisiacich služieb 
 
Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii na športové podujatie Château 
Run v Topoľčiankach (t.j. meno, priezvisko, pohlavie, rok narodenia, e-mail, tel. číslo, bežecký klub, 
výber dĺžky trate) resp. pri objednaní si požadovaných prezentačných produktov (účastnícke tričko) 
predovšetkým preto, aby sme vedeli riadne a včas zabezpečiť Vašu účasť na tomto športovom podujatí.  
 
V rámci organizácie tohto behu a Vašej účasti na ňom budú vykonané nasledovné spracovateľské 
operácie: (i) spracovanie Vašej registrácie a uhradeného poplatku, (ii) spracovanie a dodanie súvisiacich 
služieb a produktov (napr. vybraný druh občerstvenia, účastnícke tričko a pod.), (iii) zaradenie do 
vybranej disciplíny a správnej vekovej kategórie, (iv) pridelenie štartovného čísla, (v) príprava 
a spracovanie štartovných a výsledkových listín, (v) meranie a vyhodnotenie dosiahnutého času 
a prípadného umiestnenia, (vi) zverejnenie štartovej a výsledkovej listiny na webovej stránke: 
http://winerun.sk/chateaurun/ , na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/chateaurun/  
a ďalších verejných telekomunikačných kanáloch, (vii) identifikácia Vašej osoby v prípady potreby 
zdravotného ošetrenia, (viii) zaslanie informácii o prípadných zmenách týkajúcich sa športového 
podujatia, (ix) účtovné a daňové účely a (x) archivovanie výsledkov účastníkov pretekov. 
 
V prípade, ak nám neposkytnete požadované osobné údaje (uvedené v registračnom formulári ako 
povinné), nebude možné zabezpečiť Vašu účasť na tomto behu a teda nebudete sa môcť nášho behu 
zúčastniť. 



 
b) Prezentácia  nášho behu 
 
Samozrejme, chceme, aby ste si z nášho behu odniesli čo najkrajšie spomienky a preto počas priebehu 
tohto športového podujatia bude prítomný aj náš fotograf prípadne človek, ktorý sa bude starať 
o vyhotovenie videozáznamu. Zároveň, fotografiami z priebehu behu resp. videozáznamom budeme 
vedieť odprezentovať náš beh aj medzi tými, ktorí ho ešte nepoznajú (napr. prostredníctvom facebook-
u a pod.) a o rok sa určite prihlásia aj oni.  
 
Ak nám neudelíte súhlas na vyhotovenie a spracovanie fotografií/videozáznamu, samozrejme, budeme 
Vaše rozhodnutie akceptovať a žiadne fotografie resp. videozáznam obsahujúce/ci Vašu osobu 
nevyhotovíme. 
 
c) Priamy marketing 
 
Vaše e-mailové adresy spracúvame aj preto, aby sme Vás mohli potešiť a zaslať Vám informáciu 
o našich plánovaných aktivitách, na ktoré sa môžete prihlásiť.  
 
 
3. NA ZÁKLADE ČOHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? (Právny základ, na 

ktorom spracúvame Vaše osobné údaje): 
 
a) Plnenie zmluvy 
 
Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenie zmluvy, ktorej ste ako dotknutá osoba 
zmluvnou stranou alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej 
osoby. To znamená, že nakoľko ste prejavili záujem o účasť na našom behu a zaplatili dohodnutý 
poplatok, my na to, aby sme Vám mohli zabezpečiť všetko, čo s Vašou účasťou na behu súvisí, budeme 
spracúvať Vaše osobné údaje. Napríklad, aby sme Vám mohli prideliť štartovné číslo, zmerať Váš 
dosiahnutý čas a podobne. 
 
b) Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
Na základe Vášho súhlasu Vám budú vyhotovené fotografie resp. videozáznam z celého priebehu tohto 
behu. Tu si Vás však dovoľujeme uistiť, že bez Vášho súhlasu, nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje, 
na ktorých spracúvanie sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby.   
 
 c) Plnenie zákonných povinností 
 
Spracúvame aj Vaše osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností, 
a to napríklad na plnenie daňových povinností. 
 
d) Oprávnený záujem 
 
Máme záujem na tom, aby ste ako naši „spriaznení“ pretekári/pravidelní účastníci našich behov mali 
vedomosť o pripravovaných akciách medzi prvými tak, aby sa Vám ušlo miesto na štartovacej listine, 
nakoľko v mnohých prípadoch je počet pretekárov obmedzený. Z tohto dôvodu Vám občas zašleme 
informačný e-mail, pričom v prípade, ak budete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účel 
priameho marketingu, sme povinní prestať so spracúvaním Vašich osobných údajov za týmto účelom, 
a teda aj so zasielaním informačných e-mailov.  
  
 
 
 
 



4.  KOMU VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UKÁŽEME? (Príjemcovia Vašich osobných údajov) 
 
V prvom rade si Vás dovoľujeme ubezpečiť, že Vaše osobné údaje nikomu nepredávame. Avšak na to, 
aby sme a vedeli riadne pripraviť naše preteky a poskytnúť Vám všetky služby, ktoré sú s tým spojené, 
Vaše osobné údaje budú sprístupnené týmto príjemcov/sprostredkovateľom, ktorí nám pomáhajú 
zabezpečiť pre Vás všetko potrebné: 
 

i. usporiadatelia behu, t.j. Jana Mária Obernauer, Eduard Kovács, Emília Kovácsová a Juraj 
Ždiňák, ktorí to majú všetko v rukách a urobia maximum pre to, aby Vám na našom behu nič 
nechýbalo; 

ii. spoločnosť VOS – TPK – ČASOMIERA s.r.o., so sídlom Moravecká 22, 951 93 Topoľčianky, 
IČO: 51 038 919, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 43860/N 
(ďalej tiež ako „VOS – TPK – ČASOMIERA s.r.o.“) – sprostredkovateľ, ktorý pre nás a teda aj 
pre Vás zabezpečuje meranie a spracovanie Vašich dosiahnutých časov a všetko s tým súvisiace 
vrátane spracovania výsledkovej listiny; 

iii. poskytovateľ webhostingu; 
iv. poskytovateľ e-mailových služieb; 
v. zdravotná služba. 

     
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme ubezpečiť, že sme dôkladne preverili a následne vyžadujeme od 
všetkých našich spolupracovníkov a sprostredkovateľov, aby mali prijaté vhodné technické 
a organizačné opatrenia tak, aby spracovanie osobných údajov bolo v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi a  aby bola zabezpečená ochrana Vašich práv. 
 
 
5. AKO DLHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 
 
Všetky Vaše osobné údaje spracúvane a uchovávame v minimálnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú na 
dosiahnutie účelu ich spracúvania ustanovenú príslušnými právnymi predpismi.  
 
Osobné údaje, ktoré spracúvane na právnom základe plnenia zmluvy spracúvame a uchovávame po 
dobu 3 rokov odo dňa uskutočnenia behu. 
 
Osobné údaje, ktoré spracúvane na základe Vášho súhlasu spracúvame a uchovávame po dobu 3 rokov 
odo dňa udelenia súhlasu resp. do dňa odvolania Vášho súhlasu. 
 
 
6.  AKÉ MÁTE PRÁVA AKO DOTKNUTÁ OSOBA, KTOREJ OSOBNÉ ÚDAJE 

SPRACÚVAME? 
 
V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje 
spracúvame, nasledovné práva: 
 
a) Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom  
 
Ako dotknutá osoba máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. 
V prípade, že áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tiež získať zákonom 
ustanovené informácie. 
 
b) Právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov 
 
Tiež máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili  nesprávne osobné údaje, ktoré 
sa Vás týkajú alebo s ohľadom na účel spracúvania, aby sme doplnili neúplné osobné údaje.  
 



Za splnenia zákonných predpokladov máte ako dotknutá osoba právo na to, aby sme bez zbytočného 
odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. 
 
c) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby 
 
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov v prípadoch stanovených Zákonom 
o ochrane osobných údajov.  
 
Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania Vašich osobných údajov 
môžeme spracúvať Vaše osobné údaje len s Vaším súhlasom alebo výlučne na účel uplatnenia právneho 
nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. 
 
d) Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov 
 
Môžete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané (i) na splnenie úlohy 
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo (ii) na základe oprávneného 
záujmu prevádzkovateľov. 
 
Tiež môžete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu v rozsahu, 
v akom súvisí s priamym marketingom. 
 
e) Právo na prenosnosť osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby. 
 
Ak je to technicky možné, máte tiež právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, 
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto osobné údaje 
ďalšiemu prevádzkovateľovi.  
 
f) Právo na odvolanie súhlasu 
 
Zároveň, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov 
týkajúcich sa Vašej osoby, a to napr. e-mailom na adresu: info@winerun.sk alebo poštou na adresu: 
občianske združenie Obehni Slovensko, so sídlom Horská 13190/41, 831 02 Bratislava – Nové Mesto, 
IČO: 50 934 881  
 
g) Právo podať sťažnosť 
 
Môžete tiež podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho obvyklého 
pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, napr. Úradu pre ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 
 
 
 
 


