KRASOKORČULIARSKY KLUB TRNAVA
Mestský zimný štadión, Spartakovská 1, 917 01 TRNAVA
IČO: 378516471, DIČ: 2021903290

PRIHLÁŠKA A EVIDENČNÝ LIST ČLENA
Krasokorčuliarskeho klubu Trnava
ID člena: ................................................................................ (vyplní klub)
Meno: ..........................................

Priezvisko: ...........................................................

Dátum narodenia: ............................
E-mail: ................................................... Telefónne číslo: ..................................................
Bydlisko: ...............................................................................................................................
Škola: ....................................................................................................................................
Adresa školy: .........................................................................................................................
V prípade neplnoletého člena je potrebné uviesť kontaktné údaje na rodiča/
zákonného zástupcu.
Meno: .............................................

Priezvisko: .........................................................

Telefónne číslo: ..............................

E-mail: ...............................................................

Bydlisko: ................................................................................................................................
Iné: .........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Prihlasujem sa za člena Krasokorčuliarskeho klubu Trnava v trvaní od ................................
do .................................... a zaväzujem sa riadne plniť povinnosti vyplývajúce zo stanov
tohto občianskeho združenia (riadne platiť členské príspevky, podieľať sa na chode
organizácie).
Prehlásenie o ochrane osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov §15a28 ods. 1.
Svojím podpisom dávam súhlas Krasokorčuliarskemu klubu Trnava, aby spracoval a evidoval
osobné údaje moje a môjho dieťaťa v rámci nášho členstva a činnosti v klube. Ďalej súhlasím
s poskytovaním uvedených údajov tretím osobám (inštitúciám), ktoré majú súvislosť s výkonom
môjho členstva v klube (SKRZ, ISU, kluby SR a EU, a pod..). Súhlasím so zverejnením fotografie,
mena, priezviska, dátumu narodenia na webovej stránke klubu. Údaje je klub oprávnený
zachovávať a evidovať aj po skončení môjho členstva.
Členovia Krasokorčuliarskeho klubu Trnava svojím podpisom ďalej berú na vedomie, že tréningový
proces je na vlastné riziko a Krasokorčuliarsky klub Trnava nezodpovedá za možné zranenia.

Dátum: ................................................

Podpis člena: ....................................................
(v prípade neplnoletého člena podpis rodiča)

KRASOKORČULIARSKY KLUB TRNAVA
Mestský zimný štadión, Spartakovská 1, 917 01 TRNAVA
IČO: 378516471, DIČ: 2021903290

PRÍLOHA K ŽIADOSTI O REGISTRÁCIU
informačného systému osobných údajov (ďalej len „informačný systém“)
podľa § 35 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pri vstupe do športového klubu zákonný zástupca vyplní prihlášku člena klubu, v ktorej
uvedie svoje osobné údaje aj osobné údaje svojho dieťaťa (meno, priezvisko, dátum narodenia,
bydlisko, email, telefónne číslo, miesto plnenia povinnej školskej dochádzky). V prihláške zároveň
vyjadrí súhlas s použitím osobných údajov. To znamená, že zákonný zástupca súhlasí:
 so zaradením osobných údajov do databázy členov;
 s poskytovaním osobných údajov tretím stranám - Slovenskému krasokorčuliarskemu zväzu
ako zastrešujúcej organizácii, ďalším klubom v SR aj v EU (pri prihlasovaní dieťaťa na
sústredenie alebo súťaž - poskytuje sa meno, priezvisko, dátum narodenia dieťaťa, čo slúži
na zaradenie dieťaťa do výkonnostnej skupiny) a iným právnickým osobám pri
vyúčtovávaní čerpania poskytnutých finančných prostriedkov vo forme zoznamu (meno,
priezvisko);
 so zverejnením zvukových, obrazových a video záznamov z podujatí, so zverejnením
fotografie, mena, priezviska a dátumu narodenia na webovej stránke klubu.
Email slúži na zasielanie rôznych informácií - tréningových rozpisov, športového kalendára.
Členovia poskytujú informácie na dobu trvania svojho členstva.
Osobné údaje spracúvame čiastočne automatizovanými prostriedkami. Prihlášky členov
klubu sú v listinnej forme. Databáza členov, prihlášky členov na sústredenia a preteky sú
spracúvané na počítači a archivované sú v listinnej forme. Prihlášky členov na sústredenia a preteky
sa zasielajú tretím stranám prostredníctvom emailu. Po odoslaní sa z PC odstránia. Osobné údaje sa
získavajú a spracúvajú na základe zákona podľa § 15 a 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a súhlasu dotknutých osôb v znení neskorších predpisov.
K osobným údajom majú prístup oprávnené osoby. Osobné údaje sú archivované
v uzamykateľnej miestnosti.
Údaje sú zverejnená na www.kraso-trnava.sk.

KRASOKORČULIARSKY KLUB TRNAVA
Mestský zimný štadión, Spartakovská 1, 917 01 TRNAVA
IČO: 378516471, DIČ: 2021903290

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
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“)
...................................................................................................................................................................
titul, meno a priezvisko, druh a číslo osobného dokladu dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu

týmto v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako
dotknutá osoba udeľujem občianskemu združeniu KRASOKORČULIARSKY KLUB TRNAVA, so sídlom
Mestský zimný štadión, Ulica Spartakovská 1, 917 01 Trnava, zapísanému v evidencii občianskych združení
(registrované) Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-24476 zo dňa
17.09.2004, IČO: 37851641, svoj dobrovoľný súhlas na spracúvanie a evidenciu osobných údajov osoby:
...................................................................................................................................................... .............
meno a priezvisko dotknutej osoby

Za účelom:
Propagácia Krasokorčuliarskeho klubu Trnava (ďalej len „KK Trnava“)
v online prostredí - webová stránka KK Trnava, sociálne médiá/siete, PR správy, reklamné články
áno

nie

v tlačených materiáloch - PR správy, reklamné články, reklamné materiály, nástenka KK Trnava
áno

nie

vo vysielaní - televízne, rozhlasové, online internetové vysielanie
áno

nie

Rozsah poskytnutých údajov:
karta člena - meno, priezvisko, dátum narodenia, súťažná kategória, predchádzajúce pôsobiská,
ďalšie informácie o členovi a jeho pôsobení v KK Trnava
áno

nie

fotografie člena - meno, priezvisko, dátum narodenia, súťažná kategória, predchádzajúce pôsobiská,
ďalšie informácie o členovi a jeho pôsobení v KK Trnava, fotografie člena z tréningov, súťaži, vystúpení
a ďalších aktivít a podujatí organizovaných KK Trnava
áno

nie

video záznamy - meno, priezvisko, dátum narodenia, súťažná kategória, predchádzajúce pôsobiská,
ďalšie informácie o členovi a jeho pôsobení v KK Trnava, video záznamy člena z tréningov, súťaži,
vystúpení a ďalších aktivít a podujatí organizovaných KK Trnava
áno

nie

Čas platnosti súhlasu:
do 31.08.2021*
* Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí
byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila,
čiže písomnou formou.

V ................................. dňa ........................
Dátum odvolania súhlasu so spracúvaním
vyššie uvedených osobných údajov:

podpis dotknutej osoby
(zákonného zástupcu)

V ................................. dňa ........................
podpis dotknutej osoby
(zákonného zástupcu)

