Registrácia do Plaveckého klubu PK Azeta v školskom roku 2017/18
Meno a Priezvisko plavca: ..........................................................................................
Adresa : ......................................................................................................................
Dátum narodenia: .....................................................................................................
Email a mobil dieťaťa: ..............................................................................................
Zákonný zástupca : ..................................................................................................
Email a mobil zákonného zástupcu: .........................................................................
Zdravotné problémy dieťaťa: .....................................................................................
Podpisom potvrdzujem, že poznám môj zdravotný stav (event. zdravotný stav môjho syna - dcéry), ktorý mi
(event. môjmu synovi - dcére) nebráni vykonávať športovú prípravu so zameraním na plavecké športy a
zúčastňovať sa športových tréningov a súťaží v plaveckých športoch. Som si vedomý, že výlučne sám
zodpovedám za môj zdravotný stav (event. zdravotný stav môjho syna - dcéry) a v prípade akýchkoľvek
pochybností o svojom zdravotnom stave (event. zdravotnom stave môjho syna - dcéry) zodpovedám za to, že
zdravotný stav bude preverený lekárom. Splnomocňujem plavecký klub PK Azeta poskytnúť základné ošetrenie
pri poranení alebo chorobe môjho dieťaťa. Moje dieťa a ja som si vedomý, že účasť na tréningu je potenciálne
nebezpečná činnosť. Sme si vedomí všetkých nebezpečenstiev spojených s účasťou v tomto športe, vrátane
pošmyknutia a následného pádu, kontaktu s ďalšími účastníkmi tréningu, účinkami počasia, dopravy a ďalších
nebezpečných podmienok spojených so športovým tréningom. O všetkých podobných nebezpečenstvách som
svoje dieťa oboznámil. Súhlasím s podmienkami výcviku.

Pokyny a poučenie o správaní sa registrovaného za PK Azeta :
- dieťa sa musí vždy riadiť pokynmi trénera
- dieťa nesmie bez pokynu trénera vstúpiť do tréningových priestorov,
- dieťa nesmie behať pri bazéne pre nebezpečie pošmyknutia sa
- dieťa smie skákať do bazénu, len pod dohľadom trénera,
- dieťa musí upozorniť trénera na zdravotné problémy (nevoľnosť, drobné poranenia a pod.)
- dieťa sa nesmie surovo a agresívne správať k iným deťom ( biť, kopať, ubližovať druhým..)
- dieťa nesmie poškodzovať vybavenie bazéna, telocvične a šatní,
- pri suchom tréningu musí dieťa používať náradie v telocvični len pod dozorom trénera,
- pri účasti na pretekoch a sústredeniach klubu sa dieťa nesmie vzďaľovať od skupiny a vždy sa riadiť
výhradne pokynmi svojho trénera,
- rodič je povinný zaplatiť prípadné škody, ktoré vzniknú nevhodným konaním jeho dieťaťa na bazéne, v
šatni, pripadne inom zariadení,
- v prípade nevhodného správania dieťaťa, je možné po konzultácii s rodičmi vyradiť dieťa z tréningového
procesu,
- prípadnú neúčasť na tréningovej jednotke z vážnych dôvodov (ochorenie, poranenie, hospitalizácia a pod.)
bezodkladne oznámiť na email : info@pkazeta.sk, alebo na tc: 0948/08 55 67 (sms)
- v prípade neuhradenia príspevku na činnosť, je možné po upozornení rodičov vyradiť dieťa z tréningového
procesu,
- sa zaväzujem, že zánik mojej registrácie ma nezbavuje povinnosti vyrovnať moje finančné alebo iné
záväzky voči plaveckému klubu Pk Azeta .
Dátum a miesto podpisu: ...................................................................................
Podpis registrovaného :
Podpis zákonného zástupcu:
U mladšieho ako 18 rokov

Združenie Plavecký klub Azeta
Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovenská republika
IČO: 42272581

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Ja, dolu podpísaný/ dolu podpísaná .................. ako rodič a zákonný zástupca ....................... (ďalej
len „dieťa“) dobrovoľne poskytujem občianskemu združeniu PK Azeta , sídlo Nádražná 34, Ivanka p.
Dunaji, 90028, IČO: 42272581 (ďalej tiež ako „PKAZETA“) nasledovné osobné údaje dieťaťa:
Meno a priezvisko:
..................................
Adresa bydliska:
..................................
Dátum narodenia:
..................................
Telefóny a emailový kontakt ......................................
(ďalej spolu tiež ako „Osobné údaje“)
a dávam v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) súhlas PKAZETA k spracovaniu
a použitiu Osobných údajov za účelom:
1.
2.

Vedenia zoznamu členov PK AZETA
Poskytovanie údajov Slovenskej plaveckej federácii a a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky

Osobné údaje dieťaťa môžu byť spracovávané a použité iba za účelom uvedeným v tomto súhlase a
to len po dobu neurčitú. Meno dieťaťa môže byť zverejnená na webovej stránke PK AZETA
www.pkazeta.sk . Súhlasím tiež s vyhotovením fotografií a videozáznamov dieťaťa pri športovej
činnosti a/alebo iných činnostiach v rámci PKAZETA (napr. plavecký tábor a súťaží) a ich
zverejnením na webovej stránke PK AZETA www.pkazeta.sk a jej profiloch na sociálnych sieťach(
Google+). Tento súhlas platí až do odvolania.
Beriem na vedomie, že Osobné údaje dieťaťa poskytujem dobrovoľne, nie som povinný ich poskytnúť,
resp. udeliť súhlas s ich spracovaním a použitím v rozsahu vyplývajúcom z tejto listiny a v tejto listine
udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe písomného oznámenia o odvolaní doručeného
Spoločnosti.
Svojím podpisom tiež potvrdzujem, že som bol/ bola poučená o mojich právach dotknutej osoby
uvedených na druhej strane tohto súhlasu.

Dátum a miesto podpisu ...........................................................................................

Podpis registrovaného :
Podpis zákonného zástupcu:
U mladšieho ako 18 rokov

Združenie Plavecký klub Azeta
Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovenská republika
IČO: 42272581

Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme
Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona právo:
1.
vyžadovať od prevádzkovateľa, ktorým je PK AZETA, na základe písomnej žiadosti:
a)
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,
b)

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona je dotknutá
osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné
údaje dotknutej osoby na spracúvanie,
d)

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom
spracúvania,

e)

opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,

f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné
doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,
g)

likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)
2.

3.

4.

5.

blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak
prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú
alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu
osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom
styku, poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu,
na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných
údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených
dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených
záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov
poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená,
prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného
odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať, nepodrobiť sa
rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také
rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou
odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej
osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o
spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30
dní odo dňa doručenia žiadosti,
pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov
SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť
zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Združenie Plavecký klub Azeta
Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovenská republika
IČO: 42272581

