Prihláška do členstva MŠO, Oddiel: …….……od (mes/rok)…..….
Mestská športová organizácia, Športová 5, 943 01 Štúrovo
www.msosturovo.sk - +421 36 752 48 67
OSOBNÉ ÚDAJE:
Meno:

.............................................................

Dátum narodenia:

Priezvisko:

.....................................................................

Rodné číslo: .......................................................................

...........................................

Adresa: ....................................................................................................................................................................
Variabilný symbol: ............................................. (Nevypĺňať!)
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA (v prípade neplnoletosti prihláseného člena):
Meno:

.............................................................

Priezvisko:

.....................................................................

Adresa: ......................................................................................................................................................................
Telefón: ..............................................................

Email: ................................................................................

Zdravotný stav: Uveďte všetky dôležité informácie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré sú obmedzujúce a treba ich
brať do úvahy pri tréningovom procese (cukrovka, alergia, epilepsia, srdcové ochorenia atď.)

Výška členského príspevku pre riadneho člena je podľa platných smerníc.
Členský príspevok sa uhradí na bankový účet MŠO alebo do pokladne MŠO, prípadne osobe, ktorú písomnou formou
poverí riaditeľ MŠO.
Bankový účet MŠO: ČSOB, a. s., číslo účtu: IBAN SK66 7500 0000 0040 3015 8835
VS: číslo uvedené na členskom preukaze a na prihláške správa pre prijímateľa: meno a priezvisko (povinný údaj) a
obdobie, za ktorý sa hradí príspevok.
Právom každého riadneho člena MŠO je:
•
zúčastňovať sa tréningov a riadiť sa podľa pokynov trénera
•
reprezentovať MŠO na športových podujatiach
•
využívať všetky výhody a zľavy uvedené na informačnej nástenke
Povinnosťou každého riadneho člena MŠO je:
•
počas tréningu alebo iných akcií usporiadaných MŠO dodržiavať pokyny trénera
•
uhrádzať dané členské príspevky
Členstvo v MŠO zaniká :
•
•
•

•

vystúpením – dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z MŠO
vyškrtnutím pre opakované neplnenie povinností člena
vylúčením, ak člen opakovane a napriek písomnému upozorneniu porušuje členské povinnosti, alebo pre iné
závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v MŠO (napr. porušenie vnútorných predpisov MŠO, činnosť
ktorá nie je v súlade s cieľmi a záujmami MŠO, správanie sa v rozpore s etikou a morálkou atď.)
úmrtím člena

Prehlásenie: (do 18 rokov podpíše právny zástupca)
Podpísaný/á prihlasujem hore uvedeného záujemcu záväzne do členstva MŠO. Svojím podpisom potvrdzujem
pravdivosť hore uvedených údajov a zaväzujem sa dodržiavať interné predpisy, nariadenia a rozhodnutia riadiacich
orgánov MŠO.

V Štúrove, dňa ............................................

podpis: ...............................................................

Súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len
„Nariadenie GDPR“).
Ja, dole podpísaný zákonný zástupca
meno a priezvisko zákonného zástupcu č.1: ............................................................................................
meno a priezvisko zákonného zástupcu č.2: ............................................................................................
DIEŤAŤA:

meno a priezvisko: ...................................................................
dátum narodenia: ................................

týmto dávam/-e Mestská športová organizácia so sídlom Športová 5, Štúrovo 943 01, IČO: 42050405 (ďalej len:
„Prevádzkovateľ“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom:
1.



Súhlasím /



Nesúhlasím so zverejňovaním mena, priezviska môjho dieťaťa za účelom propagácie

prevádzkovateľa na:

 oficiálnej webovej stránke prevádzkovateľa http://msosturovo.sk/,
 na dverách v priestoroch prevádzkovateľa  nástenkách v priestoroch prevádzkovateľa,
 facebookovej stránke prevádzkovateľa,
2.

 na Instagrame prevádzkovateľa.

 Súhlasím /  Nesúhlasím so zverejňovaním fotografií môjho dieťaťa za účelom propagácie prevádzkovateľa
na:

 oficiálnej webovej stránke prevádzkovateľa http://msosturovo.sk/,
 na dverách v priestoroch prevádzkovateľa  nástenkách v priestoroch prevádzkovateľa,
 facebookovej stránke prevádzkovateľa,

 na Instagrame prevádzkovateľa.

Doba trvania súhlasu:
Predmetný súhlas sa udeľuje, po dobu 3 rokov. Dovtedy majú zákonní zástupcovia možnosť akýkoľvek bod súhlasu
písomne a/alebo elektronicky odvolať. Po skončení trvania účelu spracovania bude predmetný súhlas uchovaný u
prevádzkovateľa po dobu stanovenú v registratúrnom pláne/poriadku.
Povinné informovanie:
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).
Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkretizujú
povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Prehlásenie prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby
(DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke školy zverejnila všetky povinné informácie
nachádzajúce sa v nariadení GDPR a v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania
bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.
Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-15356
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby:
www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom
internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe na sekretariáte prevádzkovateľa.

Vyhlásenia zákonných zástupcov:
Zákonní zástupcovia svojim vlastnoručným podpisom vyhlasujú a potvrdzujú, že sa pred podpisom oboznámili so
všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23
Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre zákonných zástupcov zrozumiteľné a ich obsahu porozumeli.
Uvedené informácie sú pre zákonných zástupcov a dotknutú osobu prístupné u prevádzkovateľa a/alebo
zodpovednej osoby.

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

......................................................................
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č.1

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

......................................................................
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č.2

Upozornenie:
Ak niektorý zo zákonných zástupcov nemôže tento súhlas podpísať, oboznámi s uvedenou skutočnosťou aj druhého
zákonného zástupcu v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov a kategórie príjemcov
Účel: Uvedený vyššie v jednotlivých bodoch tohto súhlasu.
Právny základ: súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
Príjemcovia: zákonom oprávnené subjekty
Doba uchovávania osobných údajov: Uvedená vyššie. Pred uplynutím uvedenej doby máte právo kedykoľvek odvolať Váš
súhlas so spracúvaním osobných údajov oznámením Prevádzkovateľovi na kontaktné údaje uvedené na str. 1.
Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
Aké máte práva?
Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas
kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní
súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov,
ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o
tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej
forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými
prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás
máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás
požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak
osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však
potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo
znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné
údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že
už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám
poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás
získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených
záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme
Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane
nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://
dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

