
 
 

Dotazník k registrácii 
Dieťa/športovec 
Meno: 
Priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Veľkosť oblečenia: 
Pohlavie: 
 
Zákonný zástupca/ rodič 
Meno: 
Priezvisko: 
Adresa: 
Tel. číslo: 
Email: 
Poznámka: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Uverejnenie fotografie dieťaťa 
 
Súhlasím                               Nesúhlasím    
 
V prípade súhlasu zákonného zástupcu Vám budú po letnom futbalovom kempe 2022 odoslané 
fotografie na Vašu uvedenú mailovú adresu. Fotografie Vám budú zaslané najneskôr do 14.08.2022. 
 
Poznámka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------------------- 
                                                                                                                Podpis zákonného zástupcu 
 
Do poznámky treba uviesť alergie dieťaťa, poprípade iné zdravotné ťažkosti – ak dieťa má.  
Do poznámky uviesť v prípade záujmu iba vybrané dni – možnosť aj menej ako týždeň.  
Kontakty: Iveta Neveďalová  0919 282 567                i.nevedalova@centrum.sk 
Vyplnený dotazník je možné poslať na elektronicky emailom, alebo osobne na sekretariát klubu so 
sídlom v Športovej hale.  
 
Zaplatený letný futbalový kemp 2022 plnou sumou je potrebné najneskôr do 10.07.2022. Zaplatiť 
letný futbalový kemp môžete od 01.06.2022 v čase od 9:00 do 15:00 v prípade dohody kontujte Ivetu 
Neveďalovú na telefónnom čísle 0919 282 567.  
Zmena prípadne zrušenie letného futbalového kempu po dátume 11.07.2022 bude vo výške 50%.  
100% Covid – garancia – v prípade ochorenia na Covid – doklad – vrátenie plnej sumy 
Úprava a zmeny programu sú vyhradené 



 
 
 

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 
Poskytovateľ súhlasu:  
 
Meno a priezvisko: 
Adresa trvalého pobytu:  
 

 
 

 Dolu podpísaný/ná udeľujem súhlas na vyhotovenie, uchovávanie, upravovanie, 
spracovávanie, používanie a zverejňovanie mojich obrazových podobizní (fotografií a ich rôznych 
spracovaní) spoločnosťou SPARTAK MYJAVA, a.s., Hodžova 261/1, 907 01 Myjava, IČO: 46 699 821 
(prevádzkovateľ), pre účely činnosti a propagácie prevádzkovateľa. 
 
 Súhlasím, že podobizne budú bezodplatne použité na rôznych typoch športových a 
propagačných materiálov prevádzkovateľa a za dohodnutým účelom môžu byť verejne šírené 
prostredníctvom televíznej,  internetovej a tlačovej (noviny, časopisy, adresná pošta, brožúry, knihy, 
plagáty, billboardy) reklamy. 
 
 

Bol som poučený o dobrovoľnosti poskytnúť údaje a o právach podľa prílohy č. 1 tohto súhlasu. 
Tento súhlas je udelený na dobu 10 rokov odo dňa poskytnutia. 

 
 

V .........................., dňa ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................      ............................................ 
     SPARTAK MYJAVA a.s.            poskytovateľ súhlasu  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Príloha č. 1/ Poučenie o právach dotknutej osoby  
 
Potvrdzujem že som bol poučený o  práve: 

 
- na prístup k osobným údajom,  
- na opravu, resp. doplnenie údajov,  
- na výmaz údajov (byť zabudnutý), 
- na prenositeľnosť údajov,  
- vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, 
- vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo 

zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu, 
- na obmedzenie spracovávania údajov,  
- nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania, 
- podať návrh na začatie konania podľa zákona. 

Ak ako dotknutá osoba zistím, že spracovávanie mojich  osobných údajov je v rozpore s ochranou 
súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, mám právo požadovať od 
prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto 
vzniknutého stavu. 

 mám právo na informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu:  
o identifikačné údaje prevádzkovateľa   
o zoznam osobných údajov  
o účel ich spracúvania  
o právny základ spracúvania osobných údajov  
o ako aj informácie, či a komu sú osobné údaje poskytované, sprístupňované, prenášané a 

zverejňované,  
 informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal moje osobné údaje na spracúvanie 
 zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania  
 opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, 

ktoré sú predmetom spracúvania, 
 likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak dotknutá osoba poskytla 

prevádzkovateľovi svoje úradné doklady (originál/fotokópia), môže požiadať o ich vrátenie, 
 likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona pri ich spracúvaní, 
 blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, 

ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 

 
Beriem na vedomie, že ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej 
práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva po smrti môže uplatniť blízka osoba. 
 
Potvrdzujem, že som sa s celým poučením dôkladne oboznámil a jeho obsahu rozumiem. 
 
 
 
 
 
       ........................................... 
              poskytovateľ súhlasu  
 
 
 



 
 
 
Vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu neplnoletej osoby  
 
Meno a priezvisko dieťaťa:  
Trvalé bydlisko: 
Dátum narodenia:  
Číslo OP, alebo iného dokladu:  
 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  
Trvalé bydlisko:   
Dátum narodenia:  
Číslo OP, alebo iného dokladu: 
 
1. Podpísaním tohto potvrdenia súhlasím, aby sa dieťa mohlo zúčastniť futbalového sústredenia, 
konaného v dňoch 01.08. - 05.08.2022 v športovom areáli Spartak Myjava.  
2. Preberám za dieťa plnú zodpovednosť v prípade, že dieťa neposlúchne pokyny a mimo 
tréningového procesu. 
3. Som si vedomý/á prípadných zranení a rizík, ktoré môžu dieťaťu hroziť počas futbalového 
sústredenia v športovom areáli Spartak Myjava. Ako zákonný zástupca prehlasujem, že som ja aj 
dieťa dostatočne oboznámený/á a že som za neho plne zodpovedný/á i v prípade, že dieťa 
nedoprevádzam na futbalovom sústredení v športovom areáli Spartak Myjava. 
Podpísaním prehlásenia nie je organizátor futbalového sústredenia v športovom areáli Spartak 
Myjava zodpovedný za akékoľvek prípadné zranenia alebo iné ujmy, ktoré si dieťa spôsobilo pri 
výkone činnosti, alebo aj mimo nej.  
  
 
 
 
 
 
 
 
       Dátum:                                                                                    Podpis zákonného zástupcu:  
 


