Občianske združenie FKM STUPAVA
Kalinčiakova 22 , 900 31 Stupava, Slovenská republika, IČO: 50369849, DIČ: 2120601659
(ďalej ako „organizátor“ alebo „FKM Stupava“)
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA DIEŤAŤA
NA VŠEOBECNÚ POHYBOVÚ PRÍPRAVU / FUTBAL
V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019
Tréningová skupina:
Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko:
Prechodné bydlisko/korešpondenčná adresa:
Meno zákonného zástupcu (môžete uviesť údaje aj oboch rodičov):
Telefón:

Email:

Podmienky zúčastnenia sa športových aktivít v FKM Stupava, o.z. spolu s výškou členského príspevku sú
podrobne definované v Obchodných podmienkach na stránke www.pajstunacik.eu a www.fkmstupava.sk.
Podpisom tejto záväznej prihlášky ako zákonný zástupca dieťaťa:
-

-

súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo športových aktivít organizovaných FKM Stupava;
beriem na vedomie, že účastník (moje dieťa) nie je organizátorom poistený pre prípad úrazu
a krádeže osobných vecí;
sa zaväzujem zaplatiť členský poplatok tak ako je to uvedené v Cenníku, ktorý je uvedený na
www.pajstunacik.eu a www.fkmstupava.sk
vyhlasujem, že moje dieťa je zdravé a plne spôsobilé vykonávať športovú činnosť; Ak sa jedná
o udalosti organizované športovým zväzom, doložím potvrdenie od lekára/ som si vedomý, že dieťa
malo absolvovať zdravotnú prehliadku a je spôsobilé na vykonávanie športu.
vyhlasujem, že v prípade, že požadujem vyzdvihnutie dieťaťa z MŠ/ ZŠ či inej ustanovizne, ktorú
dieťa opustí s trénerom, oboznámiť túto ustanovizeň o tejto skutočnosti prostredníctvom tlačiva informatívny súhlas rodiča. Ak sa tréning koná v rámci ŠKD, informujem triedneho učiteľa
prostredníctvom zápisu v žiackej knižke / inom zápisníku dieťaťa o skutočnosti, že súhlasím
s opustením ŠKD.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov:
Vyplnením osobných údajov vyššie a vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov označením
príslušného políčka nižšie dávam súhlas so spracúvaním osobných údajov môjho dieťaťa a taktiež súhlas so
spracúvaním mojich osobných údajov ako zákonného zástupcu za účelom prihlásenia dieťaťa do športových
aktivít FKM Stupava, následnej evidencie prihlásených a zúčastnených detí.
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Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov poskytuje FKM Stupava na webovej stránke
www.pajstunacik.eu a www.fkmstupava.sk.
Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/la s informáciami o ochrane osobných údajov, ktoré
sú zverejnené na webovej stránke www.pajstunacik.eu a www.fkmstupava.sk.
Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účely prihlásenia, evidencie dieťaťa na športové
aktivity organizované FKM Stupava
Nesúhlasím so spracúvaním osobných údajov na účely prihlásenia, evidencie dieťaťa na športové
aktivity organizované FKM Stupava
Súhlas s vyhotovovaním fotografií:
Zaškrtnutím príslušných políčok nižšie ako zákonný zástupca dieťaťa vyjadrujem svoj súhlas s
vyhotovovaním a následným zverejnením fotografií a iných obrazových a zvukovo-obrazových záznamov
podobizne môjho dieťaťa získaných počas tréningov, zápasov, turnajov a aktivít organizovaných FKM
Stupava na účely propagácie činnosti FKM Stupava a ich uverejnením na webovej stránke
(www.pajstunacik.eu; www.fkmstupava.sk, www.topkemp.sk ) a facebookovej stránke klubu (fb:
Pajštunáčik – FKM Stupava; FKM Stupava; TOPKEMP).
Súhlas s vyhotovovaním a následným zverejnením fotografií a iných obrazových a zvukovo-obrazových
záznamov udeľujem na obdobie 10 rokov. Beriem na vedomie, že po uplynutí doby uvedenej
v predchádzajúcej vete FKM Stupava osobné údaje vymaže.
Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním
písomného odvolania na adresu OZ FKM Stupava, Kalinčiakova 22, 900 31 Stupava alebo e-mailom
zaslaným na nasledovnú adresu fkmstupava@gmail.com. FKM Stupava ukončí využívanie osobných
údajov bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia odvolania.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov poskytuje FKM Stupava na webovej stránke
www.pajstunacik.eu a www.fkmstupava.sk.
Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/la s informáciami o ochrane osobných údajov, ktoré
sú zverejnené na webovej stránke www.pajstunacik.eu a www.fkmstupava.sk.

1. vyhotovenie a zverejnenie fotografií a iných obrazových a zvukovo-obrazových záznamov môjho
dieťaťa na webových stránkach www.pajstunacik.eu; www.fkmstupava.sk, www.topkemp.sk :
Súhlasím

Nesúhlasím

2. vyhotovenie a zverejnenie fotografií a iných obrazových a zvukovo-obrazových záznamov môjho
dieťaťa na facebookových stránkach klubu (fb: Pajštunáčik – FKM Stupava; FKM Stupava;
TOPKEMP):
Súhlasím

Nesúhlasím

3. vyhotovenie a použitie fotografií na propagačné materiály FKM Stupava, o.z. (náborové plagáty,
letáky a pod.):
Súhlasím

Nesúhlasím
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4. uvádzanie mena dieťaťa pri zverejnených fotografiách a videozáznamoch dieťaťa na webových
stránkach a facebookových stránkach FKM Stupava (napríklad pri informovaní o úspechoch klubu
a úspechoch jednotlivých hráčov klubu v súťažiach):
Súhlasím

Nesúhlasím

5. vyhotovovanie fotografií a videozáznamov pre evidenciu účasti dieťaťa na športových aktivitách
klubu FKM Stupava bez ich zverejňovania (pre spracovanie prezencie, t.j. prítomnosti dieťaťa na
tréningu):
Súhlasím

Nesúhlasím

Kontakty:
fkmstupava@gmail.com-celoklubová agenda, výbor klubu
fkmstupava.ekonom@gmail.com- ekonomické oddelenie, informácie o členskom
pripravka.stupava@gmail.com-kategórie U8 až U13
pajstunacik@gmail.com-všeobecná pohybová príprava v Stupave, futbal po U7 a futbalové krúžky ZŠ
pajstunacik.borinka@gmail.com-všeobecná pohybová príprava v Borinke

V .........................., dňa ..............................

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