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Všeobecné zmluvné podmienky  
Pozorne si prosím tieto všeobecné zmluvné podmienky prečítajte. 

Registráciou účasti v projekte UEFA Disney Playmakers vyjadrujete svoj súhlas 
s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami. 

 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú základné podmienky a pravidlá, za ktorých Prijímateľovi 
Slovenský futbalový zväz (ďalej len „poskytovateľ“) poskytuje produkty, funkcie, aplikácie, technológie 
a softvér na informačnej platforme sportline.online v rámci účasti v projekte "UEFA Disney Playmakers" 
(ďalej len "aplikácia UDP"). Tieto všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú prílohu zmluvy o 
spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu „UEFA Disney Playmakers 2021/22“, ktorá je 
uzatvorená medzi poskytovateľom a Vaším Centrom (klubom/O.Z.) (ďalej len "prijímateľ"). Poskytovateľ 
môže kedykoľvek meniť všeobecné zmluvné podmienky tak, aby napríklad zohľadňovali zmeny právnych 
predpisov. Zmluvné podmienky by ste mali pravidelne sledovať. Upozornenie na úpravy týchto podmienok 
uverejníme na tejto stránke. Zmeny nebudú mať spätnú účinnosť a nenadobudnú účinnosť skôr ako 
pätnásť dní odo dňa ich uverejnenia 

1.2. Ak sa ukáže, že niektorá zmluvná podmienka je neplatná alebo nevynútiteľná, neovplyvní to platnosť 
a vynútiteľnosť ostatných zmluvných podmienok. 

 
2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA APLIKÁCIE UDP 

2.1. Pri používaní aplikácie UDP sa musíte riadiť všetkými pravidlami, ktoré poskytovateľ určí a ktoré 
Prijímateľovi sprístupní v súvislosti s používaním aplikácie UDP. 

2.2. Na použitie aplikácie UDP budete potrebovať účet. Aby sa zaručila bezpečnosť Vášho účtu, heslo k účtu 
zabezpečte pred zneužitím. Za aktivitu prebiehajúcu vo Vašom účte alebo prostredníctvom neho nesiete 
plnú zodpovednosť, tzn. platí, že poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú zneužitím Vášho 
účtu. Ak zistíte akékoľvek neoprávnené použitie vášho hesla alebo účtu, okamžite nás informujte 
prostredníctvom  playmakers@futbalsfz.sk. 

2.3. Aplikácia UDP je dostupná pre mobilné zariadenia. Nepoužívajte aplikáciu UDP spôsobom, ktorý by 
rozptyľoval vašu pozornosť a viedol k nedodržiavaniu dopravných a bezpečnostných predpisov. 

 
3. PODMIENKY POSKYTOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

3.1. Športový odborník/ci-tréner/tréneri, je po uskutočnení každej aktivity projektu UDP povinný vyplniť "zápis 
o futbalovej aktivite", "evidenciu účastníkov" a  poskytnúť príslušnú fotodokumentáciu cez svoj účet, a to 
do 24 hodín od realizácie aktivity, najneskôr však do 48 hodín po jej uskutočnení, v opačnom prípade je 
poskytovateľ oprávnený neuznať  aktivitu ako oprávnenú.   

3.2. Dokumentáciu podľa ods. 3.1. odsúhlasí poskytovateľ do 7 dní odo dňa jej nahrania na účet alebo v tomto 
termíne zašle prijímateľovi elektronicky žiadosť o doplnenie resp.  opravu podkladov. Podklady je hlavný 
tréner - tréner č. 1/ tréner č. 2/ tréner č. 3/ tréner č. 4 povinný opraviť do 3 dní odo dňa zaslania 
požiadavky na úpravu podľa prvej vety, v opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený neuznať  aktivitu 
ako oprávnenú.  

3.3. Nárok na vyplatenie finančných prostriedkov vzniká za podmienok podľa zmluvy s tým, že na uznanie 
oprávnenosti vyplatenia finančných prostriedkov je prijímateľ povinný zabezpečiť organizáciu pohybovo-
športovej aktivity so zameraním na futbal v počte 8 až 10 aktivít v rámci jedného bloku, ktoré budú riadne 
odsúhlasené poskytovateľom v zmysle vyššie uvedeného.  

 
4. PRÁVA DUŠEVNÉHO A PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA 

4.1. Používaním aplikácie UDP nenadobúdate žiadne práva duševného alebo priemyselného vlastníctva 
týkajúce sa aplikácie UDP a jej technického, ekonomického, či právneho riešenia alebo obsahu, ku 
ktorému pristupujete. Tieto zmluvné podmienky prijímateľovi nezakladajú nárok na vykonávanie 
akýchkoľvek práv duševného alebo priemyselného vlastníctva, či už registrovaným alebo neregistrovaným 
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v príslušných registroch. Neodstraňujte, nezakrývajte ani neupravujte žiadne právne vyhlásenia zobrazené 
v aplikácii UDP alebo spoločne s ňou. 

4.2. Pokiaľ prijímateľovi v rámci poskytovania aplikácie UDP umožníme stiahnuť a používať softvér, konáme 
tak na základe súhlasu držiteľa príslušných práv, avšak iba a výlučne za účelom využívania aplikácie UDP 
spôsobom povoleným týmito zmluvnými podmienkami. Takýto softvér však nesmiete kopírovať, 
upravovať, distribuovať, predávať ani prenajímať, ani nesmiete spätne analyzovať zdrojový kód tohto 
softvéru ani sa pokúšať o jeho získanie, okrem prípadov, kedy to dovoľujú príslušné právne predpisy 
alebo prípady, kedy na to máte náš predchádzajúci písomný súhlas. 
 

5. DÁTA POSKYTNUTÉ NA ZVEREJNENIE 
5.1. Pri každom obsahu, ktorý poskytujete do aplikácie UDP na zverejnenie, sa prosím uistite, že máte 

potrebné práva na udelenie takejto licencie, nakoľko poskytovateľ za prípadné porušenie práv tretích 
osôb, ku ktorému by mohlo dôjsť v súvislosti so zverejnením Vami poskytnutého obsahu v rámci 
poskytovania aplikácie UDP, nezodpovedá. 

 

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
6.1. Pri zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi a osobnými údajmi, ktoré poskytovateľovi prostredníctvom 

aplikácie UDP poskytnete, postupujeme striktne v zmysle ustanovení právnych predpisov, najmä 
ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). 

6.2. Použitím aplikácie UDP vyjadrujete Váš súhlas s tým, že poskytovateľ bude osobné údaje spracovávať 
v súlade s ďalej uvedenými podmienkami a pravidlami. 

6.3. Poskytovateľ postupuje pri spracovávaní osobných údajov tak, aby nikto neutrpel ujmu na svojich právach, 
najmä na osobnostných právach. 

6.4. Týmto sa zároveň ako prijímateľ zaväzujete, že prostredníctvom kvalifikovaného trénera/trénerov  
zabezpečíte v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlas dotknutej osoby – zákonného 
zástupcu dieťaťa s účasťou dieťaťa na projekte, s prevzatím zodpovednosti za bezpečnosť a zdravie 
dieťaťa počas aktivity športovými odborníkmi - trénermi, so spracovaním osobných údajov dieťaťa 
prostredníctvom webovej stránky projektu UDP v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa 
trvalého bydliska, emailová adresa zákonného zástupcu a s použitím obrazových a/alebo audiovizuálnych 
záznamov dieťaťa zachytených počas aktivity projektu UDP za účelom marketingového zviditeľnenia 
predmetných športových aktivít ako aj získania prípadných podporovateľov, sponzorov a partnerov. Za 
účelom užívania aplikácie UDP a realizácie projektu UDP môžeme spracovávať Vaše meno, resp. názov 
právnickej osoby, IČO, IČ DPH, adresu, telefónny, e-mailový kontakt a všetky osobné údaje poskytnuté 
zákonným zástupcom dieťaťa. 

6.5. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky spracúvané osobné údaje sú dôverné, budú použité iba za účelom 
evidencie a spracovania dokumentácie v súvislosti s realizáciou projektu, a to vrátane spracovania 
podkladov na úhradu finančných prostriedkov, vypracovania záverečných správ o projekte a vyúčtovania 
realizácie projektu voči UEFA a za účelom marketingového zviditeľnenia projektu UDP ako aj získania 
prípadných podporovateľov, sponzorov a partnerov. 

 
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto všeobecných zmluvných podmienok, alebo doplňujúcich 
osobitných zmluvných podmienok bude celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo 
neúčinné, bude zostávajúca časť týchto všeobecných zmluvných podmienok, alebo doplňujúcich 
osobitných podmienok platiť v plnom rozsahu. Tieto všeobecné zmluvné podmienky, alebo doplňujúce 
osobitné zmluvné podmienky budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej 
republiky. 

7.2. Tieto všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia a účinnosť dňom 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu „UEFA Disney 
Playmakers 2021/22“. 


