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PRIHLÁŠKA ČLENA 

Údaje o dieťati (člen klubu) 
Meno a priezvisko: __________________________________________________ 
Dátum narodenia, vek: ______________ Rodné číslo:______________________ 
Škola:____________________Mobil (ak má):_____________________________ 
Adresa trvalého bydliska:_____________________________________________ 
Členský príspevok uhradím :  na mesiac (15€) 

na polrok(60€)               
na celý rok(100€) 

Kontakt na rodičov – zákonný zástupca 
Meno a priezvisko matky:_____________________________________________  
Meno a priezvisko otca: ______________________________________________ 
telefón:____________________email: __________________________________ 

(na email alebo mobil budeme zasielať informácie o tréningoch, zápasoch a pod. ) 
Upozornenie (napr. o zdravotnom stave dieťaťa, alergie, ...): 
____________________________________________________________ 
 

Podmienky stanovené organizátorom Devils florbalovej školy 
JSC Educationis o.z. 

1,  Zaväzujem sa, že v prípade výskytu infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa, alebo v 
najbližšom okolí, oznámim túto skutočnosť vedúcim florbalovej školy, aby sa nešírila nákaza medzi 
účastníkmi. 
2,  V zmysle § 11 zákona 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov, súhlasím so spracovaním 
osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie za účelom evidencie v dokumentácii Devils 
florbalovej školy – JSC Educationis o.z.. 
3,  Ako zákonný zástupca dieťaťa/ člen florbalovej školy nad 18 rokov súhlasím so 
spracúvaním fotografií a iných obrazových záznamov môjho dieťaťa, získaných počas činnosti Devils 
florbalovej školy, na účely propagácie Devils florbalovej školy a zverejnenia na webovej stránke 
Devils florbalovej školy, facebooku, materiáloch spojenými s činnosťou tejto školy. Uvedený súhlas 
je platný až do písomného odvolania. 
4,  Prihlásením dieťaťa do Devils florbalovej školy sa zaväzujem uhradiť výšku členských 
príspevkov v plnej miere. Sú to príspevky na činnosť JSC Educationis a Devils florbalovej školy, 
materiálne vybavenie, a pod.. V prípade že sa rodič/dieťa rozhodne opustiť florbalovú školu, 
príspevky nie je možné vyplatiť späť.  
5,  Členský príspevok do Devils florbalovej školy - JSC Educationis o.z. hradím dobrovoľne.  
6,  V prípade že dieťa nebude rešpektovať pokyny trénera, bude znehodnocovať majetok 
Devils florbalovej školy, majetok telocvične kde budú prebiehať tréningy alebo bude nejakým 
spôsobom dehonestovať iného člena Devils florbalovej školy, môže byť vylúčené bez nároku na 
vrátenie členského príspevku. 

7,  V prípade, že dieťa svojím správaním, alebo činom zničí, rozbije a inak znehodnotí 
majetok Devils florbalovej školy, prípadne telocvične sú rodičia povinní škodu v plnej výške uhradiť. 
Svojím podpisom súhlasím s prihlásením svojho dieťaťa ako člena o.z. JSC educationis a 
prehlasujem, že súhlasím s uvedenými podmienkami prihlášky. 

ďalej 
Prevádzkovateľ: JSC- educationis, Sídlo: Horelica 25 02201 Čadca, IČO:42066662 

 

Súhlas dotknutej osoby 
V zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 

písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
 

Dolu podpísaný/-á ......................................................................,(meno a  priezvisko rodiča) 
zákonný zástupca člena .........................................................................................................,  
dávam o.z. JSC- educationis (ďalej len o.z.) súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov, za 
účelom: 
1. Súhlasím / Nesúhlasím ٭ so zverejnením informačných materiálov a výsledkov podujatí (súťaže, 
...) v rozsahu meno, priezvisko, individuálnej alebo spoločnej fotografie, videa na oficiálnej webovej 
stránke o.z. , facebooku / instagrame o.z., v priestoroch verejne prístupných. 
2. Súhlasím / Nesúhlasím ٭ so zverejnením mena, priezviska, dátumu narodenia a rodného čísla 
adresy, na súpisku pre rôzne súťaže, ktoré sú potrebné na zaradenie člena do jednotlivých súťažných 
kategórií aj podľa veku, 
3. Súhlasím / Nesúhlasím ٭ s uvedením a sprístupnením mena, priezviska, dátumu narodenia, 
rodného čísla a adresy na účely poistenia, ubytovania a cestovných náhrad na súťažiach, registrácií 
do súťaží 
 

 Vhodné podčiarknite alebo zakrúžkujte ٭
 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na celé 
obdobie členstva v o.z. – príležitostnej, klubovej, pravidelnej /záujmovej/ i prázdninovej činnosti. 
Spracovanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚč. 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) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Som si vedomý/-á svojich práv, ktoré v § 
19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv 
dotknutých osôb. 
 
V Čadci .................                    ____________________ 
                                                        podpis zákon. zástupcu                    
Upozornenie: 

Ak niektorý zo zákonných zástupcov člena 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. 


