
Informácie o hromadnom podujatí / Information about the event: 

 

 
Organizátor/Organizer Marketing SZH, s.r.o., Trnavská cesta 37, Bratislava, 831 04 

European Handball Federation 

Hromadné podujatie/ 

Event 

MEN´S EHF EURO 2022 

ME v hádzanej mužov 2022 

Dátum / Date  

Mesto / City  

 

Kontaktné údaje návštevníka podujatia / Contact details of the event visitor 

 
Meno  priezvisko / 

Name & surname 
 

E-mail address  

Sektor, rad, sedadlo/ 

Sector, row, seat 
 

 

 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 GDPR: 
Prevádzkovateľ: Prevádzkovateľom je organizátor, ktorého údaje sú uvedené vyššie. 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov je (i) nevyhnutné na 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa predpisov na ochranu verejného zdravia 

(evidovanie osobných údajov pre účely epidemiologického vyšetrovania) (článok 6 odsek 1 písmeno c) 

GDPR), (ii) je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov návštevníka ako dotknutej osoby a 

iných fyzických osôb (ochrana života a zdravia fyzických osôb pred ochorením COVID-19) (článok 6 

odsek 1 písmeno d) GDPR) a (iii) je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme 

(evidovanie osobných údajov pre účely epidemiologického vyšetrovania) (článok 6 odsek 1 písmeno e) 

GDPR). 

Účel spracúvania osobných údajov: Evidovanie osobných údajov návštevníka hromadného podujatia 

pre účely epidemiologického vyšetrovania vo vzťahu k ochoreniu COVID-19.  

Zákonná požiadavka: Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade 

neposkytnutia osobných údajov prevádzkovateľ nemusí umožniť návštevníkovi vstup na hromadné 

podujatie.  

Doba spracúvania osobných údajov: Dva týždne od ukončenia hromadného podujatia.  

Práva dotknutej osoby: Návštevník hromadného podujatia má ako dotknutá osoba práva podľa 

kapitoly III Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Návštevník hromadného podujatia má 

najmä (i) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, pričom námietku môže zaslať na 

prevádzkovateľovi na vyššie uvedené kontaktné adresy, (ii) právo podať návrh na začatie konania o 

ochrane osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

(https://dataprotection.gov.sk), a (iii) právo na prístup k osobným údajom, (iv) právo na opravu alebo 

vymazanie osobných údajov a obmedzenie ich spracúvania a (v) právo na prenosnosť osobných údajov. 

Profilovanie: Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.  

Príjemcovia a sprostredkovatelia: Príjemcami osobných údajov sú zamestnanci prevádzkovateľa a 

orgány verejnej správy na úseku ochrany verejného zdravia.  

Prenos osobných údajov do zahraničia: Osobné údaje nebudú prenášané mimo Európskej únie a 

Európskeho hospodárskeho priestoru.  

POZOR : Návštevník je povinný riadiť sa platnými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky platnými v deň konania hromadného podujatia. Aktuálne platné nariadenia : 

https://www.uvzsr.sk/  

https://www.uvzsr.sk/


 

Information on the processing of personal data pursuant to Article 13 of the GDPR: 
Operator: The operator is the organizer whose details are listed above. 

Legal basis for the processing of personal data: The processing of personal data is (i) necessary to 

fulfill the controller's legal obligation under public health rules (recording of personal data for 

epidemiological investigations) (Article 6 (1) (c) of the GDPR), (ii) it is necessary to protect the vital 

interests of the visitor as a person concerned and other natural persons (protection of the life and health 

of natural persons against COVID-19) (Article 6 (1) (d) of the GDPR) and (iii) necessary to fulfill a 

public interest task ( recording of personal data for the purposes of an epidemiological inquiry) (Article 

6 (1) (e) of the GDPR). 

Purpose of personal data processing: Recording of personal data of the visitor of a mass event for the 

purposes of epidemiological investigation in relation to the disease COVID-19. 

Legal requirement: The provision of personal data is a legal requirement. If personal data is not 

provided, the operator does not have to allow the visitor to enter the mass event. 

Personal data processing time: Two weeks from the end of the mass event. 

Rights of the data subject: The visitor of the mass event has rights as a data subject under Chapter III 

of the General Data Protection Regulation (GDPR). In particular, the visitor of the mass event has (i) 

the right to object to the processing of personal data, while he may send the objection to the controller 

to the above contact addresses, (ii) the right to file a motion to initiate personal data protection 

proceedings with the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic (https : 

//dataprotection.gov.sk), and (iii) the right to access personal data, (iv) the right to correct or delete 

personal data and to limit their processing, and (v) the right to the transfer of personal data. 

Profiling: The operator does not use automated individual decision-making or profiling. 

Beneficiaries and intermediaries: The recipients of personal data are the employees of the controller 

and public administration bodies in the field of public health protection. 

Transfer of personal data abroad: Personal data will not be transferred outside the European Union 

and the European Economic Area. 

ATTENTION: The visitor is obliged to follow the valid regulations of the Public Health Office of the 

Slovak Republic valid on the day of the mass event. Current regulations: https://www.uvzsr.sk/  

https://www.uvzsr.sk/
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