Príloha č. 1 k Športovému poriadku
MŠHK - mládež Prievidza, n. o., Bojnická cesta 460/32, 971 01 Prievidza
IČO 457 359 72, DIČ 2023282635, SZĽH registrácia: č. 127

EVIDENČNÁ KARTA HRÁČA
PRIDELENÝ IDENTIFIKÁTOR
VYPISUJE KLUB:

ÚDAJE O HRÁČOVI / HRÁČKE
MENO A PRIEZVISKO:
DÁTUM NARODENIA:
MIESTO NARODENIA:
RODNÉ ČÍSLO:
NÁRODNOSŤ:
ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ:
BYDLISKO:
TELEFÓNNE ČÍSLO:
ŠKOLA / ŠKÔLKA:
TRIEDA:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA
MENO:
PRIEZVISKO:
BYDLISKO:
TELEFÓNNE ČÍSLO:
E-MAIL:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA
MENO:
PRIEZVISKO:
BYDLISKO:
TELEFÓNNE ČÍSLO:
E-MAIL:

ZDRAVOTNÁ ANAMNÉZA a iné dôležité skutočnosti
(užívanie liekov, alergie, diéta...)- vypísať!

Súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov
V zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu 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 (ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľ:
Sídlo:
IČO:
Riaditeľ:

Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza, n. o.
Bojnická cesta 460/32, 971 01 Prievidza
457 359 72
Ing. Milan Drugda

MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA:
MENO A PRIEZVISKO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU:

Zákonný zástupca dotknutej osoby (dieťaťa) na základe jasne prejavenej vôle z titulu spracúvania osobných
údajov svojho dieťaťa udeľuje súhlas:
1. s uskladnením kópie zdravotného preukazu hráča, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí prvej pomoci hráčov
počas tréningového procesu, zápasoch i mimo zimného štadióna na súťažných výjazdoch a iných
podujatiach
áno
nie
2. s uvedením a sprístupnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko dieťaťa, adresa bydliska, názov
klubu pre vyhotovenie zoznamu pre ubytovanie, jazdu autobusom alebo iným dopravných prostriedkom
na súťažných výjazdoch a iných podujatiach
áno
nie
3. s uvedením osobných údajov hráča na súpisku pre rôzne súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, dátum
narodenia, názov klubu, ktoré sú potrebné na zaradenie hráča do jednotlivých súťažných kategórií aj
podľa veku
áno
nie
4. s uverejnením mena, priezviska, názvu klubu pri zverejnení výsledkov dosiahnutých v rôznych súťažiach
áno
nie
5. s uverejňovaním fotografií, videonahrávok na webovom sídle klubu
áno
nie
6. s uverejňovaním fotografií, videonahrávok na sociálnych sieťach (facebook, instagram) klubu
áno
nie
7. s registráciou hráča do matričného systému Slovenského zväzu ľadového hokeja
áno
nie
8. s vložením osobných údajov uvedených v evidenčnej karte hráča do databázy hokejového klubu len pre
účely MŠHK – mládež Prievidza
áno
nie
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre vyššie uvedené účely udeľujem na obdobie trvania registrácie
menovaného hráča klubu.
V Prievidzi, dňa ................................

...........................................
Podpis zákonného zástupcu

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený so Športovým poriadkom, Disciplinárnym
poriadkom a Etickým kódexom MšHK, ktoré sú zverejnené na web stránke klubu a tieto sa zaväzujem
dodržiavať.
V Prievidzi, dňa ................................

...........................................
Podpis zákonného zástupcu

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH V ZMYSLE ČL. 13 GDPR
➢ máte právo Váš súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo
elektronicky na adrese mshkmladezpd@gmail.com
➢ máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú
podľa Vás nesprávne
➢ podrobné poučenie o Vašich právach nájdete na web stránke www.mshkmladezpd.sk v časti GDPR

