Karate klub KUMADE Topoľčany
Robotnícka 343/1, 955 01, Tovarníky, tel:0908742805
Súhlas zákonného zástupcu
podľa zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov pre prevádzkovateľa : Karate klub KUMADE Topoľčany, Robotnícka 343/1, 955 01
Tovarníky
Dole podpísaní:
zákonný zástupca matka (meno a priezvisko):

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

zákonný zástupca otec (meno a priezvisko):

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

člen klubu:

Meno a priezvisko:
bydlisko:
dátum narodenia:

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

súhlasím so spracovaním osobných údajov:
1/ pre účely evidencie členov klubu v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo,
dosiahnutý stupeň technickej vyspelosti.
2/ s poskytnutím osobných údajov Slovenskému zväzu karate a do informačného systému športu podľa
§ 79 zákona o športe v rozsahu § 80 zákona o športe č. 440/2015 Z.z.
3/ s uvedením osobných údajov člena na súpisku pre súťaže organizované Západoslovenským zväzom
karate, Slovenským zväzom karate a inými zväzmi karate, pokiaľ sa člen klubu na takúto súťaž prihlási.
4/ s registráciou člena na účasť na súťaži webovom portáli www.sutazekarate.sk a www.sportdata.org.
v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, stupeň technickej vyspelosti.
5/ s uverejňovaním fotografie člena spolu s menom, priezviskom a stupňom technickej vyspelosti na
stránke klubu www.kumade.sk
6/ s uverejňovaním individuálnych a spoločných fotografií, videonahrávok člena klubu zo súťaží na
stránke klubu www.kumade.sk, na facebookovom profile klubu KUMADE. Prevádzkovateľ nezodpovedá za
zverejňovanie fotografií a videonahrávok z otvorených súťaží tretími osobami. .
7/ s uverejňovaním individuálnych a spoločných fotografií, člena klubu zo súťaží meno, priezvisko
v printových médiách, televíznom vysielaní. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zverejňovanie fotografií
a videonahrávok z otvorených súťaží tretími osobami.
Súhlas je dobrovoľný a trvá počas obdobia, členstva v klube. Po skončení členstva v klube, je Karate
klub KUMADE Topoľčany povinný evidovať údaje podľa zák č. 440/2015 Z.z. o športe.
Zákonný zástupcovia a člen klubu súčasne prehlasujú, že sú si vedomí svojich práv podľa § 19 až 30
zákona č. 18/2018 Z.z., ktoré upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

V Topoľčanoch dňa ........................
podpis zákonných zástupcov:
......................................
matka

......................................
otec

