
PREMIUM FIT, s.r.o., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava,  zapísaný v obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 24671/B, IČO: 35 817 721  

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov 
Pre Objednávateľa  Letný Tábor Golem (ďalej len „dotknutá osoba“) 

 

Obchodné meno a právna forma: PREMIUM FIT, s.r.o.   

Sídlo: Einsteinova 18, 851 01 Bratislava    

IČO: 35 817 721      

Telefónne číslo/email: + 421 917 508 658    

Kontaktná osoba: Ivana Chlpáňová  

Telefónne číslo/email na kontaktnú osobu: ivana@golemclub.sk   

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

Prevádzkovateľ osobných údajov, týmto informuje dotknutú osobu, o spracúvaní osobných 

údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, údaje uvedené na poskytnutej 

kópii preukazu zdravotného poistenca, v prehlásení o zdravotnom stave Účastníka na účel 

uzatvorenia a plnenia zmluvy.  

 

Poskytnutie osobných údajov  je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy. 

 

Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu trvania spolupráce medzi 

prevádzkovateľom a dotknutou osobou, následne budú archivované po dobu 10 rokov. 

 

Po uplynutí doby spracúvania, príp. doby archivácie, budú osobné údaje zlikvidované. Získané 

osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. 

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej 

organizácii. 

 

Osobné údaje získava prevádzkovateľ priamo od dotknutej osoby pred alebo pri uzatvorení 

a v priebehu trvania zmluvy uzavretej podľa Občianskeho zákonníka. 

 

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa má dotknutá osoba právo: 

- žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie 

spracúvania svojich osobných údajov; 

- namietať spracúvanie svojich osobných údajov; 

- na prenosnosť osobných údajov; 

- podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, 

statny.dozor@pdp.gov.sk. 

 

K osobným údajom dotknutej osoby môžu mať okrem prevádzkovateľa, prístup aj ním 

určení  dodávatelia služieb, najmä IT služieb, externá účtovnícka firma , audítor a štátne orgány. 

 

Prevádzkovateľ si týmto dovoľuje dotknuté osoby poučiť, že v zmysle ustanovenia § 9 zákona 

je povinným spracúvať len správne a aktuálne osobné údaje, a preto si týmto dovoľuje dotknuté 

osoby vyzvať, aby mu zmenu v ich osobných údajoch, ktoré prevádzkovateľ spracúva na 

vopred vymedzený účel, oznámili bez zbytočného odkladu po tom, ako zmena nastane, a to 

písomne na adresu sídla prevádzkovateľa. 

 

Za Objednávateľa:  

 

mailto:ivana@golemclub.sk

