
Prihláška do Športového klubu Atletiko Zálesie 
 

 

 

 

Osobné údaje: 
 

Meno: ................................................ Priezvisko: ............................................Rodné číslo:............................................. 

 

Adresa ulica, číslo: ............................................................. PSČ: ............................ Mesto: .................... ................................. 

 

(ďalej len záujemca) 

 

Prehlásenia záujemcu: (V prípade záujemcu do 18 rokov vyplní jeho zákonný zástupca)  

 

 

Podpísaný/á (vypíšte čitateľne tlačeným písmom)  

 
Záujemca/Zákonný zástupca záujemcu (*nehodiace sa preškrtnúť): 

 

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

 

Adresa: Adresa ulica, číslo: ............................................................. PSČ: ............................ Mesto:.......... ............................... 

 

Telefón: ....................................................Email: .............................. ............................................... 

 

 

prihlasujem hore uvedeného záujemcu záväzne do občianskeho združenia ŠK Atletiko Zálesie (ďalej len 

klub). 

 

Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť hore uvedených údajov a zaväzujem sa dodržiavať stanovy klubu, 

ako aj ďalšie interné predpisy, nariadenia a rozhodnutia riadiacich orgánov klubu. 

 

Právom každého člena klubu je: 

• zúčastňovať sa tréningov a podľa pokynov trénera dodrživať životosprávu a rast športovej výkonnosti 

• zúčastňovať sa na akciách usporiadaných športovým klubom 

• mať klubovú podporu pri jeho športovom napredovaní a osobnom raste 

 

Povinnosťou každého člena klubu je: 

• počas tréningu alebo iných akcií usporiadaných športovým klubom dodržiavať stanovené pokyny  

• uhrádzať dané členské príspevky 

 

Možnosť vylúčenie z klubu: 

• za opakované hrubé porušovanie disciplíny a pokynov trénera 

• za neuhradenie členských príspevkov  

 

Zdravotný stav: 
 

Záujemca prehlasuje že je zdravotne spôsobilý na vykonávanie športovej činnosti a netrpí žiadnymi 

ochoreniami/poruchami a pod., ktoré by mu mohli spôsobiť ťažkosti pri vykonávaní činností súvisiacich 

so športovou činnosťou. Zároveň som si vedomí, že pri športovej činnosti môže dôjsť k zraneniu.  

 

 

 

 

V Zálesí, dňa ............................................  Podpis (zákonný zástupca): ................................................. 

 

 

 



 

Prehlásenie záujemcu  ohľadne ochrany osobných údajov 
 
Záujemca bol oboznámený, že prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje záujemcu je Občianske 

združenie ŠK Atletiko Zálesie so sídlom Trojičné Námestie 1, 90028 Zálesie, Slovenská republika, IČO: 

50733168, zapísané v registri občianskych združení vedených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

Bližšie informácie ohľadne spracúvania je možné nájsť na telefónnom čísle 0902 759 585  alebo e-mailovej 

adrese atletiko.zalesie@gmail.com. 
 

Záujemca berie na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu ako ich poskytol za 

účelom uzatvorenia členského vzťahu a plnenia členského vzťahu na právnom základe uvedenom v 

ustanovení článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako 

„Nariadenie“). Požiadavka na spracúvanie je súkromnoprávnou požiadavkou nevyhnutnou pre uzatvorenie 

členského vzťahu.  

 

Záujemca výslovne súhlasí so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejňovania osobných údajov 

pri tvorbe a zverejňovaní fotografií a videozáznamov na webovej stránke klubu, sociálnych sieťach klubu 

(www.facebook.com), na nástenkách umiestnených v priestoroch klubu, v publikačných materiáloch 

klubu, na spracovanie údajov pre organizátorov súťažných zápasov  a na prezentáciu klubu v médiách 

na právnom základe uvedenom v ustanovení článku 6 odsek 1 písmeno a) Nariadenia. Požiadavka na 

spracúvanie je súkromnoprávnou požiadavkou, ktorá nie je nevyhnutnou pre uzatvorenie členského vzťahu. 

 

Záujemca má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti záujemcu vystaví prevádzkovateľ 

potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje záujemcu, ktoré sa ho týkajú. Záujemca má právo na opravu 

osobných údajov, pokiaľ o ňom prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má záujemca právo 

na doplnenie neúplných osobných údajov. Záujemca má právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 

odsek 1 Nariadenia. Záujemca má právo svoj udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek 

odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 

odvolaním. Prevádzkovateľ nevykonáva cezhraničný prenos osobných údajov.  

 

 

 

 

 
 

 

V Zálesí dňa............................      .............................................. 

                Podpis (zákonný zástupca) 

 

 

 

 

mailto:0902%20759 585%20%20alebo%20e-mailovej%20adrese%20atletiko.zalesie@gmail.com.
mailto:0902%20759 585%20%20alebo%20e-mailovej%20adrese%20atletiko.zalesie@gmail.com.

