
   Prehlásenie 

 

Svojím podpisom nižšie prehlasujem, že som čítal a pochopil prevádzkový poriadok lezeckej steny BOULDER 
v areáli OUTDOORPARK, Tomášikova 60, Prešov, prevádzkovaný spoločnosťou ROCKS s.r.o. a zaväzujem sa 
ho dodržiavať. 
Som si vedomý rizík spojených s lezením ako aj toho, že pre samotné pôsobenie v lezeckom centre Boulder je 
potrebné ovládať správne používanie lezeckej výstroje, techniku manipulácie s lanom, istenia a lezenia.  

 

 

V.......................... dňa .........................   Podpis : ......................................... 

 

 

 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

Prevádzkovateľa: ROCKS, s.r.o. Tomášikova 60, 08001 Prešov,  IČO: 45663564 

 

 

Meno: ................................................ Priezvisko: ................................................................... 

 

Adresa: .................................................................................................................................... 

 

Telefónne číslo: ..................................................... Email: ....................................................... 

 

Dátum narodenia: ............................................... 

 

Ak vyjadrujete súhlas prosím zaškrtnite. 

 

1. Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom evidencie vstupu do športového zariadenia,  

objednania, poskytnutia služby, vystavenia daňového dokladu a súhlasu s prevádzkovým poriadkom 

športového zariadenia. 

□  Dotknutá osoba v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Smernice Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 a zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, slobodne a ako  

zrozumiteľný prejav vôle, súhlasí s navrhovaným spracúvaním jej osobných údajov prostredníctvom elekt-

ronických prostriedkov  za účelom evidencie vo forme elektronickej a forme fyzickej: 

 

Zoznam spracovávaných údajov:  Meno, Priezvisko, Adresa, Dátum narodenia. 

 

Právny základ pre spracovanie: 

a) Podľa § 13 – 14  zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.   

b) Čl. 6 ods. 1 písm. a) b) d) f) GDPR 

 

Za účelom:  evidencie vstupu zákazníka do športového zariadenia, objednania, poskytnutia služby, vystavenia 

daňového dokladu a jeho súhlasu s prevádzkovým poriadkom športového, zariadenia za účelom zabezpečenia 

bezpečnosti dotknutej osoby a iných osôb , 

 

 

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom marketingovej evidencie zákazníkov. Prevádzkovateľ 

má právo zasielať osobe, ktorá udelila súhlas informácie o novinkách a akciách. 

□  Dotknutá osoba v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Smernice Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 a zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, slobodne a ako  

zrozumiteľný prejav vôle, súhlasí s navrhovaným spracúvaním jej osobných údajov prostredníctvom elekt-

ronických prostriedkov na účely marketingovej činnosti  evidencie vo forme elektronickej. Tento súhlas udeľujem 

na účely marketingovej činnosti,  vykonávania prieskumov, ankiet, podpory predaja. Zároveň súhlasím s 

poskytnutím môjho telefónneho čísla a e-mailovej adresy na účely zasielania marketingových správ, reklamných 



informácií, ponúk produktov, služieb, akcií alebo zisťovania názorov na spokojnosť s poskytovanými 

realizovanými. 

 

Zoznam spracovávaných údajov:  Meno, Priezvisko, Adresa, Telefónne číslo, Email. 

 

Právny základ pre spracovanie: 

c) Podľa § 13 – 14  zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.   

d) Čl. 6 ods. 1 písm. a) b) d) f) GDPR 

 

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov s vyhotovením fotografie za účelom  overenia identity 

(identifikácie)  zákazníka pred jeho vstupom do vyhradených priestorov športoviska.  

□  Dotknutá osoba v zmysle zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 a zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, slobodne 

a ako  zrozumiteľný prejav vôle, súhlasí s navrhovaným spracúvaním jej osobných údajov prostredníctvom elekt-

ronických prostriedkov za účelom  overenia identity (identifikácie)  zákazníka pred jeho vstupom do vyhradených 

priestorov športoviska.  

 

Právny základ pre spracovanie: 

e) Podľa § 13 – 14  zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.   

f) Čl. 6 ods. 1 písm. a) b) d) f) GDPR 

 

Zoznam spracovávaných údajov:  Fotografia tváre.  

 

Platnosť súhlasov je 24 mesiacov. 

 

Tretie strany:  Super Tecta s.r.o., CEE Investments s. r. o. 

 

Tento súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu ..........neurčitú ........, pričom som si vedomý môjho práva kedykoľvek 

tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia, ak nie je v odvolaní súhlasu 

uvedené inak.  

 

 

Dotknutá osoba potvrdzuje, že všetky osobné údaje som poskytla dobrovoľne, sú pravdivé, správne a aktuálne. 

 

 

V.......................... dňa .........................   Podpis : ......................................... 

 

 


