
McDonald’s Cup 

SÚHLAS S ZÍSKANÍM A SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  

A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ A AUDIOVIZUÁLNYCH ZÁZNAMOV OSOBY 

Ja, dolu podpísaný, 

meno a priezvisko:  ………………………….…………… 

narodený dňa, mesto:  ………………………….…………… 

trvalé bydlisko:  ………………………….…………… 

telefónny kontakt - mobil: ………………………….…………… 

ako zákonný zástupca (rodič) dieťaťa / organizátor kola alebo iný účastník turnaja 

meno a priezvisko dieťaťa: ………………………….…………… 

narodený dňa, mesto:  ………………………….…………… 

trvalé bydlisko:  ………………………….…………… 

žiak/žiačka základnej školy ………………………….…………… 

(ďalej len „Dieťa“)   

v súvislosti s  MOJOU  účasťou  alebo  účasťou  MÔJHO  DIEŤAŤA  na  futbalovom  turnaji  McDonald’s  Cup  – 
21. ročník 2018/2019 (ďalej len „McDonald´s Cup“), týmto 

v yj a d r u je m   s ú h l a s ,  

aby spoločnosť McDonald´s Slovakia, spol. s r. o., IČO: 31392229, so sídlom: Kráľovské údolie 1, 811 02, 
Bratislava (ďalej len „Správca“) získala, zhromaždila a spracovala moje osobné údaje a využívala taktiež osobné 
údaje, fotografie a audiovizuálne záznamy Dieťaťa, a to v nižšie uvedenom rozsahu a za nasledujúcich podmienok: 
 
Aké údaje budeme spracovávať? 
Fotografie, resp. audiovizuálne záznamy (ďalej len „AV“) Dieťaťa a vyššie uvedené identifikačné údaje Dieťaťa a 
jeho zákonného zástupcu (ďalej len „Osobné údaje“) 
 
Komu môžeme Vaše údaje poskytnúť? 
Osobné údaje môžeme poskytnúť našim dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby v oblasti mediálnych služieb, 
marketingu, PR, či administratívne služby a služby spojené s realizáciou a organizáciou McDonald´s Cupu, 
predovšetkým: 

 SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava 

 McDonald´s ČR spol. s r.o., IČO 27402355, so sídlom: Řevnická 170/4, Třebonice, 155 21 Praha 5. 
 
Pre aké účely súhlas udeľujete?  
Samotné fotografie (v podobe hmotnej či digitalizovanej /nehmotnej/) či AV záznamy môžu byť použité v 
reklamných/propagačných materiáloch turnaja McDonald´s Cup, Správcu či obecne značky McDonald’s, v 
materiáloch pre prezentáciu výrobkov a služieb McDonald’s, a ďalej tiež ako ilustračné fotografie či AV záznamy k 
článkom publikovaným Správcom, to všetko s použitím ako interným, tak i externým (publikovanie smerom von – 
sprístupnenie verejnosti – napr. prostredníctvom internetu, tlačou materiálov a pod.), predovšetkým hlavne 
v náväznosti a v súvislosti s dokumentáciou a následnou prezentáciou turnaja McDonald´s Cup. 
Fotografie i AV záznamy môžu byť využívané v tlačenej, elektronickej i akejkoľvek ďalšej podobe a môžu byť 
zmenené, použité ako súčasť diela súborného alebo môže byť využitá len ich časť, alebo nemusia byť využité 
vôbec. 
Identifikačné údaje uvedené vo formulári vyššie sú použité len k doloženiu tohto súhlasu. 

Na aké dobu súhlas udeľujete? 
Vo vzťahu k identifikačným údajom tento súhlas udeľujete na dobu 5 rokov odo dňa jeho udelenia, alebo do doby, 
kým súhlas neodvoláte. Využití AV samotného sa riadi zákonnou úpravou autorského práva. 

Aké sú Vaše práva? 
Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným Správcovi. Správcu môžete 
kontaktovať na vyššie uvedené poštovej adrese alebo na emailové adrese otazky@sk.mcd.com. Ďalej máte pri 
splnení zákonných podmienok predovšetkým právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, 
právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov a právo podať na Úrade na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk). 
Bez ohľadu na vyššie uvedené práva sa využitie AV samotného riadi zákonnou úpravou autorského práva. 
 
 
V …………............…………. dňa …………….…   …………………….…………………...…. 

          Podpis (zákonný zástupca Dieťaťa / rodič / účastník turnaja) 

mailto:otazky@sk.mcd.com

