
 

 

  
Summer Challenge Throwdown Dokument o Zrieknutí sa práv a Informovaný 

súhlas 
 
Žiadame Vás o pozorné preštudovanie nasledovného dokumentu.  
Dokument o zrieknutí sa práv, Informovaný súhlas a Formulár na ochranu a spracovanie osobných údajov, 

práva dotknutej osoby pre účely zverejňovania (GDPR)  
 
Predpoklad rizika: 
Som si vedomý toho, že program Summer Challenge Throwdown je vo všetkých aspektoch spojený s 

významnými rizikami. Tieto riziká zahŕňajú okrem iného: pády, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia 
alebo smrť, zranenie alebo úmrtie z dôvodu vlastnej nedbanlivosti, alebo pričinením ostatných 
zúčastnených, ako aj zranenia, či úmrtie zapríčinené nesprávnym používaním ,alebo poruchou 
zariadenia. Som si vedomý toho, že všetky z vyššie uvedených rizík môžu spôsobiť vážne zranenie, alebo 
smrť. Tak isto potvrdzujem, že som si prečítal článok o rabdomyolýze v CrossFit jurnal a jej riziká si plne 
uvedomujem. Taktiež beriem na vedomie, že spoločnosť Michal Kiss MKT- prevádzka Redoubt  Fitness a 
/ alebo Spoločnosť pre verejné vlastníctvo (Slovakia) nenesú žiadnu zodpovednosť v prípade zranenia, 
alebo úmrtia ku ktorému došlo z dôvodu poruchy a / alebo zanedbania na mieste konania. 

Týmto dobrovoľne preberám plnú zodpovednosť za možné riziká, zranenia ,alebo smrť, ktoré sa môžu udiať 
počas mojej účasti na programe Summer Challenge Throwdown. Nie som si vedomý žiadnych telesných 
porúch, alebo iných chorôb, ktoré by ohrozili mňa, alebo ostaných účastníkov. 

 
Vylúčenie:  
Summer Challenge Throwdown 2022 si vyhradzuje právo vylúčiť ktoréhokoľvek športovca, dobrovoľníka, 

rozhodcu ,či diváka bez ďalších záväzných povinností voči nim.  Dôvody pre diskvalifikáciu môžu zahŕňať, 
ALE NIE SÚ VÝLUČNE OBMEDZENÉ, niektoré z nasledujúcich príkladov: nešportové správanie, napr. 
posmievanie sa inému súťažiacemu, isté kroky so zámerom podvádzať a obchádzať pravidlá programu 
Summer Challenge Throwdown, či akékoľvek správanie, ktoré by bolo v rozpore so slovenským 
zákonom, alebo ktoré by v očiach diváckej verejnosti vrhalo zlý tieň na Summer Challenge Throwdown. 
Tento zoznam nie je výhradne špecifikovaný a má slúžiť len ako sprievodca pre súťažiacich, a nie ako 
obmedzenie práv súťaže Summer Challenge Throwdown pri organizovaní tohto podujatia spôsobom, 
ktorý považuje za vhodný. 

 
Oslobodenie:  
Umožnením účasti na súťaži Summer Challenge Throwdown, týmto oslobodzujem program a jeho 

zástupcov, agentov, zamestnancov, sponzorov, rozhodcov a dobrovoľníkov od akejkoľvek 
zodpovednosti, pohľadávok, požiadaviek, sporov ,či práv súvisiacich vyplývajúcich, či akokoľvek 
spájajúcich sa so súťažou. Toto oslobodenie sa rovnako vzťahuje na vyššie uvedené nedbanlivé konanie 
a opomenutie. Spoločnosť Michal Kiss MKT, jej vedenie, zamestnanci a zástupcovia sú ďalej oslobodení 
od právnej zodpovednosti a / alebo zodpovednosti za zverejnenie akýchkoľvek informácií a / alebo 
záznamov. Plne a s doživotnou platnosťou oslobodzujem a uvoľňujem vyššie uvedené strany od 
akýchkoľvek nárokov, požiadaviek, práva na konanie, alebo jeho príčin, či už prítomných, alebo 
budúcich, vedomých, alebo nevedomých, predpokladaných a nepredpokladaných, či iných udalostí 
vyplývajúcich z mojej účasti na Summer Challenge Throwdown. 

Táto dohoda je záväzná, ako pre mňa, tak i pre mojich nástupcov, zástupcov, dedičov, vykonávateľov, 
splnomocnencov ,či nadobúdateľov. V prípade, že sa časť tejto dohody stane neplatnou, zvyšok zostáva 
naďalej v plnej platnosti a účinku. 



 

 

Ak som zástupcom maloletého dieťaťa, udeľujem osobám spojeným s programom Summer Challenge 
Throwdown povolenie poskytnúť mu prvú pomoc. V prípade vážneho ochorenia, alebo zranenia 
súhlasím s privolaním lekárskej pomoci, prípade potreby chirurgickou asistenciou a súhlasím s prepravou 
dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia. 

 
Obrázky/Videá:  
Diváci a účastníci poskytujú programu Summer Challenge Throwdown a jeho oprávneným osobám 

povolenie na zhotovenie fotografií a video záznamov / filmov a súhlasia z ich využitím na webových 
stránkach či iných propagačných a vzdelávacích materiáloch bez nároku na kompenzáciu. Obdržané 
obrázky a videá / filmy, nebudú bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Summer 
Challenge Throwdown použité na obchodné účely. 

 
Lekárske informácie:  
Ako účastník Summer Challenge Throwdown program si uvedomujem záujem verejnosti a divákov o 

zranenia športovcov a vykonám všetky opatrenia, aby sa uverejnilo len minimálne množstvo informácií 
potrebné pre dané účely. T.j., informovať verejnosť o mojej schopnosti pokračovať v súťaži, resp. či má 
môj stav dopad na účasť na nej. Taktiež oprávňujem atletický zdravotnícky personál a zodpovedných 
pracovníkov, aby v prospech môjho zdravia, bezpečnosti seba i iných, využili moje zdravotné informácie. 

 
Odškodnenie:  
Uvedomujem si riziko spojené s aktivitami, ktoré ponúka Summer Challenge Throwdown. Prijímam preto 

plnú finančnú zodpovednosť za akékoľvek zranenia, či už vlastné, alebo spôsobené iným účastníkom. V 
prípade, že by vyššie uvedeným stranám, alebo ich zástupcom vyplývala povinnosť uhradenia poplatkov 
za právne zastúpenie, zaväzujem sa tieto náklady uhradiť. Súhlasím s odškodnením organizátorov 
programu Summer Challenge Throwdown, ako aj členov jeho vedenia, zástupcov, zamestnancov, 
sponzorov, rozhodcov, dobrovoľníkov a oslobodzujem ich od zodpovednosti za zranenie, alebo smrť 
ktorejkoľvek zúčastnenej osoby, ako aj od zodpovednosti za spôsobenie škody na majetku, ktoré môžu 
byť dôsledkom môjho nedbanlivého, alebo úmyselného konania, či opomenutia počas mojej účasti na 
programe Summer Challenge Throwdown.  

 
Rozdeliteľnosť:  
V prípade, že je niektorá časť ustanovenia tejto Dohody úplne, alebo čiastočne nevykonateľná, ostáva 

zvyšok tohto ustanovenia a celej Zmluvy rozdeliteľná a v platnosti. 
Prečítal som si a rozumiem vyššie uvedeným bodom a som si vedomý skutočnosti, že sa svojim súhlasom 

zaväzujem odškodniť strany, ktorým bola mnou spôsobená fyzická ujma, smrť ,či poškodenie na 
majetku. Uvedomujem si, že sa svojim súhlasom vzdávam hodnotných zákonných práv. 

 
Registráciou v programe Summer Challenge Throwdown AKCEPTUJEM všetky pravidlá a dohody tejto 

udalosti a svojou kúpou miestenky potvrdzujem, že som si dokument  prečítal, rozumiem mu a 
SÚHLASÍM s jej obsahom. 

 
 

 
 
V ..........................    Dňa ............................    ........................................... 
          Podpis  



 

 

 
Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby 

 
OBOZNÁMENIE 

 
Dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a článku 13 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 206/679 bola dotknutá osoba:  

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba subjektu Michal Kiss MKT, s miestom 

podnikania Nábrežná 4720/20, 940 02 Nové Zámky, zap. v živnostenský register, Okresný úrad Nové 
Zámky pod č. 440-28315, IČO: 44730501 (Ďalej len "Prevádzkovateľ") s prevádzkou na Viničnej 8, 940 02 
Nové Zámky, aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje 
dotknutej osoby: 

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom evidencie vo firemnom 
systéme. Tieto údaje budú Prevádzkovateľom spracované po dobu trvania podnikania prevádzkovateľa. 

Spracovanie osobných údajov 
Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným 

spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu alebo zaslaním listu na 
(kontaktné údaje správcovskej spoločnosti ) Michal Kiss MKT, 44730501, Nábrežná 4720/20, 940 02 
Nové Zámky.  

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Prevádzkovateľom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo 
spracovatelia: 
• Poskytovateľ webhostingu 
• Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v 

súčasnej dobe spoločnosť využíva  
• Podujatia, ktoré prevádzkovateľ organizuje 

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby 
Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo: 

• vziať súhlas kedykoľvek späť, 
• vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, 
• vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, 
• vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, 
• požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, 
• v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť 

sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov. 
 
  
 
 
V ..........................    Dňa ............................    ........................................... 
          Podpis 



 

 

 
Summer Challenge Throwdown Waiver & Consent Form 

 
We need you to read and sign the following waiver, consent, GDPR and release form. 
 
Express assumption of risk:  
I am aware that there are significant risks involved in all aspects of the Summer Challenge Throwdown. 

These risks include, but are not limited to: falls which can result in serious injury or death, injury or 
death due to negligence on the part of myself, or other people around me, injury or death due to 
improper use or failure of equipment. I am aware that any of these above- mentioned risks may result in 
serious injury or death to me. I also affirm that I have read the article on rhabdomyolysis in the CrossFit 
Journal, and I am fully aware of the risks of rhabdomyolysis. I also acknowledge that Michal Kiss MKT 
with Redoubt Fitness and/or Public Properties Company (Slovakia) have no responsibility in case of 
injury or death because of malfunction and/or botchery of the venue. 

I willingly assume full responsibility for the risks that I am exposing myself to and accept full responsibility 
for any injury or death that may result from participation in or attendance at the Summer Challenge. I 
have no physical impairments or illnesses that will endanger myself or others. 

 
Termination:  
Summer Challenge reserves the right to terminate any athlete, volunteer, judge, or spectator's participation 

in the Summer Challenge 2022 at any time, with no further obligation or duty to such athlete, volunteer, 
judge and/or spectator. Reasons for disqualification may include, BUT ARE NOT LIMITED TO, any of the 
following non-exhaustive examples: taunting another competitor or other unsportsmanlike behavior, 
any actions that evince an intent to cheat or circumvent the rules or intent of the Rules of the Summer 
Challenge, any conduct in violation of Slovak law, and any conduct which would bring disrepute upon 
Summer Challenge in the eyes of the viewing public. This list is not exclusive or exhaustive and is meant 
as a guide to competitors, not as a limitation on Summer Challenge rights to run the event in the 
manner it sees fit. 

 
Release:  
In consideration of being allowed to participate in or attend the Summer Challenge, I hereby release 

Summer Challenge, their principals, agents, employees, sponsors, judges and volunteers from any and 
all liability, claims, demands, actions or rights of action, which are related to, arise out of, or are in any 
way connected with my participation in or attendance at the Summer Challenge, including those 
allegedly attributed to the negligent acts or omissions of the above mentioned parties. Further, Summer 
Challenge, its officers, employees, and agents are hereby released from legal responsibility and/or 
liability for the release of any information and/or record as authorized by this consent form. I fully and 
forever release and discharge the aforementioned parties from any claims, demands, rights of action, or 
causes of action, present or future, whether the same be known or unknown, anticipated or 
unanticipated, resulting from my participation in Summer Challenge Throwdown. 

This agreement shall be binding upon me, my successors, representatives, heirs, executors, assigns, or 
transferees. If any portion of this agreement is held invalid, the remainder of the agreement shall 
remain in full force and effect. 

If I am agreeing on behalf of a minor child, I also give full permission for any person connected with 
Summer Challenge Throwdown to administer first aid deem  

 necessary, and in case of serious illness or injury, I give permission to call for   medical and or surgical care 
for the child and to transport the child to a medical facility deemed necessary for the wellbeing of the 
child. 

  



 

 

Images/Videos:  
Spectators and participants grant Summer Challenge Throwdown, and persons authorized by them, 

permission to take pictures and videos/movies of me and use them on their website and other 
promotional and educational materials without compensation to me. Images and videos/movies 
obtained by me will not be used for any commercial purpose without prior written consent of Summer 
Challenge Throwdown. 

 
Medical Information: 
As a part of the Summer Challenge Throwdown, I hereby understand the interest in athlete injuries to 

members of the public and the viewing audience, and I therefore expressly consent to allow only the 
minimum necessary injury information to be released to accomplish the intended purpose. That is, to 
inform the public of my ability to continue on in the competition or if it might impact my ability to 
continue. I also authorize the athletic medical staff and trustees of that system to use my medical 
information for my personal well-being and safety and the safety of others. 

 
Indemnification:  
I recognize that there is risk involved in the activities offered by Summer Challenge Throwdown. I therefore 

accept financial responsibility for any injury that I may cause either to myself or to others. Should the 
above-mentioned parties, or anyone acting on their behalf, be required to incur attorney's fees and 
costs to enforce this agreement, I will reimburse them for such fees and costs. I agree to indemnify and 
hold harmless Summer Challenge Throwdown organizing committee, their principals, agents, 
employees, sponsors, judges and volunteers from liability for the injury or death of any person(s) and 
damage to property that may result from my negligent or intentional act or omission while participating 
in the Summer Challenge Throwdown. 

 
Severability:  
If any provision of this Agreement is held in whole or in part to be unenforceable for any reason, the 

remainder of that provision and of the entire Agreement will be severable and remain in effect. 
I have read and understood the foregoing and I understand that by agreeing with it obligates me to 

indemnify the parties named for any liability for injury or death of any person and damage to property 
caused by me. I understand that by agreeing with this form I am waiving valuable legal rights. 

 
By registering in Summer Chellenge Throwdown I ACCEPT all the rules and agreements of the event and I 

also acknowledge with my signature that I have read and AGREE with everything contained within. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ..........................    Date ............................    ........................................... 
          Signature   



 

 

 
Protection and processing of personal data, rights of data subject 

 
NOTIFICATION 

 
of the data subject on information necessary for processing of personal data according to the Article 19 

(1) and (2) of the Act No. 18/2018 Coll on Personal Data Protection and on amendment to certain acts 
and to the Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council 

Pursuant to Article 19 (1) and (2) of the Act No. 18/2018 Coll on Personal Data Protection and Article 13 of 
the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, the data subject: 

 
Consent to the processing of personal data 
By consent to the processing of personal data, the data subject allows Michal Kiss MKT, with place of 

business Nábrežná 4720/20, 940 02 Nové Zámky, registered in the Trade Register kept by the District 
Office Nové Zámky, under Registration No.: 440-28315, ID No: 44730501 (the “Controller”), operating at 
Viničná 8, 940 02 Nové Zámky, to process the following personal data of the data subject in accordance 
with the Act No. 18/2018 Coll on Personal Data Protection and on amendment to certain acts (the “Act 
on personal data protection”): 

Name, surname, address, phone number and e-mail address must be processed for the purpose of your 
registration in the company system. These data will be processed by the Controller during the operation 
of its business. 

Processing of personal data 
By consent to the processing of personal data, the data subject gives his explicit consent with the above 

processing. The consent can be withdrawn at any time by sending an e-mail or a letter to (management 
company contact details) Michal Kiss MKT, Nábrežná 4720/20, 940 02 Nové Zámky. 

Processing of personal data is performed by the Controller. Personal data may also be processed by the 
following processors: 
• Webhost Provider  
• Eventually other providers or suppliers of web systems, services, and applications that the company 

currently uses 
• Events organized by the Controller 

Right to have personal data to be rectified, right to be forgotten and to access the subject´s personal data 
Please note that under the Act on personal data protection, the data subject is entitled to: 

• Withdraw the consent at any time, 
• Request the information what personal data concerning you we are processing, 
• Request an explanation regarding the personal data processing, 
• Request an extract/copy of these data and to keep these data updated or rectified, 
• Request the deletion of these personal data, 
• In case of doubts concerning the compliance with obligations related to personal data processing, to 

contact us or the Office for Personal Data Protection. 
 
 
 
 
In..........................    Date ............................    ........................................... 
          Signature 
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