
PRIHLÁšKA čLENA DO KLUBU
MINDA GYM BRATISLAVA

Vyplní uchádzač o členstvo:
 
 Meno: .......................................................................... Priezvisko: ......................................................................
 
 Dátum narodenia: ....................................................... Rodné číslo: ...................................................................
 
 Adresa trvalého bydliska: .............................................................................................................................................

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

 Telefónne číslo: .......................................................... E-mail: .............................................................................

 Adresa a názov školy/zamestnania: ............................................................................................................................

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

Vyplní zákonný zástupca uchádzača o členstvo:
(vyplniť v prípade, že uchádzač o členstvo nedovŕšil plnoletosť)

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

 Adresa trvalého bydliska: .............................................................................................................................................

       .............................................................................................................................................
 
 Telefónne číslo: ......................................................... E-mail: .............................................................................

Svojím podpisom súhlasím, aby som sa ja (môj syn/dcéra) stal/a riadnym členom Minda Gym Bratislavaa zároveň sa zaväzujem platiť členské poplatky.

 V Bratislave dňa: ....................................................... Podpis: ...........................................................................
        (uchádzača alebo zákonného zástupcu)

Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s výhodami a povinnosťami vyplývajúcimi z členstva v klube Minda Gym a budem ich plne rešpektovať a dodržiavať. Som si 
vedomý/á, že v opačnom prípade môžem byť vedením vylúčený/á z klubu. V súlade so zákonom 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov svojim podpisom súhlasím, aby osobné 
údaje uvedené v prihláške slúžili na interné potreby klubu (klubová evidencia, registrácia na súťažiach, páskovania a tak podobne). Žiadnej inej osobe tieto údaje nebudú poskytnuté.

Číslo účtu pre platenie členského poplatku:
Členský poplatok je potrebné zaplatiť vždy najneskôr do 10 dňa v mesiaci. 
Mesačný členský poplatok je 40€.

Potvrdenie lekára:

Potvrdzujem týmto, že menovaný ................................................ je zdravý a schopný zúčastniť sa tréningov kickboxu.

Zdravotné obmedzenia menovaného sú nasledovné:

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

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

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

 Miesto a dátum      pečiatka a podpis lekára

ČÚ: 1703295006/1111
IBAN: SK53 1111 0000 0017 0329 5006

Prosím pri platbe do poznámky 
uveďte celé meno dieťaťa.



Identifi kačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov je Vlado Minda Fight Club (športový klub), so sídlom Rovniankova 18, 85102 Bratislava, 
IČO: 42253284 (ďalej len “prevádzkovateľ”),  ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Zodpovedná osoba: nie je vymenovaná

Účel spracovania osobných údajov
Prevádzkovateľ, ako športový klub, prevádzkuje informačný systém športového klubu s osobnými údajmi o svojich členoch - fyzických osobách za účelom:
 - evidencie
 - zabezpečenia účasti, spracovania a overenia pravosti dosiahnutých výsledkov na športových podujatiach
 - zabezpečenia ďalších služieb (ubytovanie, doprava, poistenie a podobne)
 - zasielania informácii svojím členom.

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje svojich členov:
 - meno, priezvisko, titul     - dátum narodenia
 - jedinečný identifi kátor osoby    - rodné číslo
 - štátna príslušnosť      - adresa trvalého pobytu
 - adresa elektronickej pošty     - druh vykonávanej odbornej činnosti v športe
 - športové výsledky na významných súťažiach   - príslušnosť k športovému klubu
 - dátum poslednej účasti na súťaži
 - dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 440/2015 Z.z. o športe a doplnení niektorých zákonov 
   v znení neskorších predpisov a členského príspevku
 - označenie zdrojovej evidencie
 - údaje o závažnom porušení povinností podľa § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 440/2015 Z.z. o športe a doplnení niektorých 
   zákonov v znení neskorších predpisov a členského príspevku
 - údaje o overení zdravotnej spôsobilosti.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Právnym základom spracúvania osobných údajov je:
 - zákon 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 - zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, § 13 ods. 1 písmeno f) - prezentácia zväzu, zabezpečenie účasti, 
   spracovanie a overenie pravosti dosiahnutých výsledkov na súťažiach, zasielanie informácií členom
 - § 24 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
   Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (zabezpečenie ubytovania)
 - zákon NR SR č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
   (zabezpečenie poistenia).

Prenos do tretích krajín
Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Príjemcovia osobných údajov
Príjemcovia získaných osobných údajov:
 - Slovenský zväz kickboxu, so sídlom Junácka 2951/6, 832 80 Bratislava - mestská časť Nové mesto, IČO 31 119 247
 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava.

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané počas existencie právnej subjektivity prevádzkovateľa, najviac však 5 rokov po ukončení členstva osoby v športovom klube. 
Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje od dotknutých osôb, aby mohol poskytnúť svoje služby uvedené ako „Účel spracúvania osobných údajov“ vyššie, v 
zmysle platných Stanov a športovo-technických predpisov klubu. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude toto možné.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo 
dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (I) požiadať prístup k osobným údajom, (II) na prepravu osobných údajov, (III) na vymazanie spracúvaniu 
osobných údajov, (IV) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (V) právo na presnosť osobných údajov, (VI) právo namietať proti spracúvaniu osob-
ných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa: a) písomne zaslaním listu na adresu sídla prevádzkovateľa.

Fotografi e a videá pre marketingové účely
Klub využíva zábery z tréningov a súťaží pre vlastnú propagáciu na sociálnych sieťach ako je webová stránka klubu, facebook, instagram a What-
sApp.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ 
OSOBNÝCH ÚDAJOV


