
Súhlas so spracovaním osobných údajov na 

účely rezervácie lístkov na Žilinský kresťanský 

ples 

 
1. Zakliknutím políčka „Súhlasím so spracovaním údajov na účely predaja 

lístkov“ pri rezervácii lístkov udeľujem organizáciám 

Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite 

Univerzitná 1790/2 

010 08 Žilina 

upc.uniza.sk 

Bankové spojenie: 5033513729/0900 

IBAN: SK7509000000005033513729 

IČO: 36139718 DIČ: 2021459561  

a 

Spoločenstvu mladých 

Klub prístav 

Žilina – Vlčince 

Poštová 3049/1 

010 08 

Žilina-Vlčince (ďalej len organizátor) súhlas so spracovaním svojich 

osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, mobilné telefónne číslo a e-

mailová adresa na účel rezervácie lístka na ples.  

2. Súhlas udeľujem na základe nasledujúcich informácii:  

a. prevádzkovateľom je UPC Žilina, 

b. kontakt na zodpovednú osobu je Bianka Vranová (email: 

zkples2019@gmail.com, telefón: 0948 723 022), 

c. účelom spracúvania je rezervácia lístka na ples, kontaktovanie 

ohľadom plesu, príprava zasadacieho poriadku, 

d. s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky môže 

organizátor ukladať na Vašom počítači, mobilnom alebo zariadení 

malé dátové súbory, tzv. cookies. Cookies slúžia na rozpoznanie 

opakovaného užívateľa webovej stránky, zlepšovania obsahu a 

služieb, ktoré webová stránka poskytuje a pre jej nevyhnutnú 

funkcionalitu. Užívateľ webovej stránky môže kontrolovať alebo 

zmazať súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Väčšinu 

prehliadačov je možné nastaviť tak, aby sa znemožnilo ich 

ukladanie. V takom prípade však zrejme bude nutné pri každej 

návšteve webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia 

a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať správne, 

mailto:zkples2019@gmail.com


e. webová stránka používa analytický nástroj Google Analytics, ktorý 

poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043 USA. Ktorá ručí za dodržiavanie 

európskych predpisov o ochrane osobných údajov. Nástroj Google 

Analytics slúži na analýzu webových stránok a používa súbory 

cookies (cookies tretej strany) za účelom umožnenia analýzy 

používania Webovej stránky (získanie statických informácií). 

Súbory cookies nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné 

prostredníctvom nich identifikovať fyzické osoby na webových 

stránkach tretích strán, 

f. z technických dôvodov webová stránka zbiera údaje, ktoré mu 

zasiela internetový prehliadač, ktorý je využitý pri návšteve 

webovej stránky. Ide najmä o tieto údaje: typ a verzia internetového 

prehliadača, ktorý bol použitý; URL webovej stránky, cez ktorú bol 

realizovaný odkaz na webovú stránku; podstránky, ktoré sa 

navštívili; dátum a čas návštevy; IP adresa, 

g. právnym základom je súhlas dotknutej osoby, 

h. dotknutá osoba má právo požadovať od organizátora prístup k 

osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu 

údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo 

na prenosnosť údajov, 

i. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby 

to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase 

udelenom pred jeho odvolaním, 

j. dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu 

osobných údajov SR. 


