SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ

OHLÁSENIE PRESTUPU - HOSŤOVANIA OD

DO*

(Vyplňte čitateľne perom, paličkovým písmom alebo písacím strojom)

Priezvisko:
Rodné číslo:

Meno:
Štátna
príslušnosť:

Bydlisko:

Ulica a číslo:

PSČ:
Z oddielu - klubu:

Región:

Dátum:

Okres:

Do oddielu - klubu:

Región:

Dátum:

Okres:

Podpis športovca/zákonného zástupcu
Dátum:

(dotknutej osoby)

*nehodiace sa škrtnite

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a a súhlasím s
podmienkami prihlásenia hráča/svojho dieťaťa na stolný tenis do klubu a
potvrdzujem, že som sa oboznámíl/a a súhlasím s podmienkami spracovania
osobných údajov podľa smernice rady EÚ Únie 016/679.
Vyjadrenie klubu, z ktorého hráč
prestupuje:

Potvrdenie klubu do ktorého hráč
prestupuje

súhlas - nesúhlas*

Dátum:

Dátum:

Meno a priezvisko
potvrdzujucého:

Meno a priezvisko
potvrdzujucého:

Pečiatka a
podpis:

Pečiatka a
podpis:

PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
upravený podľa ustanovení 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 (GDPR).
Športovec ako fyzická osoba týmto v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov /OZ/udeľuje
Slovenskému stolnotenisovému zväzu /SSTZ/ ako športovej organizácii súhlas s
vyhotovením podobizní, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov
týkajúcich sa fyzickej osoby - športovca alebo jej prejavov osobnej povahy. Podľa § 12
ods. 1 OZ privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej
povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na
úradné účely na základe zákona. Podľa § 12 ods. 3 OZ podobizne, obrazové snímky a
obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo
použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové,
rozhlasové a televízne spravodajstvo.
Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov /ZoŠ/,
pri vykonávaní športu môže byť športovec bez jeho súhlasu monitorovaný športovou
organizáciou, ku ktorej má príslušnosť, ak § 90 ods. 5 neustanovuje inak. Z
monitorovania môžu byť vyhotovované obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy
a záznamy o fyzickej výkonnosti športovca. Záznamy z monitorovania uchováva
športová organizácia, ku ktorej má športovec príslušnosť, najviac 12 rokov odo dňa ich
vyhotovenia.
Podľa § 5 ods. 7 ZoŠ, monitorovanie športovca podľa odseku 6 je možné iba na účely
posudzovania športového výkonu športovca, prípravy športovca alebo majetkového
zhodnotenia záznamov športovou organizáciou. Použitie záznamov nesmie byť v
rozpore s oprávnenými záujmami športovca a nesmie bezdôvodne zasahovať do jeho
práva na ochranu súkromia nad rámec nevyhnutný na dosiahnutie účelu monitorovania a
zaznamenávania športového výkonu športovca.
Športovec týmto zároveň v záujme zachovania právnej istoty a predchádzaniu sporných
situácií týmto explicitne vyjadruje svoj súhlas na použitie všetkých údajov, ktoré SSTZ
od športovca žiada a ktoré športovec SSTZ poskytne za účelom realizácie činností na
základe zákona a v súlade s platnou legislatívou /napr. pre účely napĺňania informačného
systému športu/.
Účely spracovania osobných údajov: evidencia MŠVVŠ SR, výsledkový servis,
rebríčky, video prenosy, fotografie, marketingovo - propagačné účely, činnosti súvisiace
so športovou činnosťou

Rozhodnutie riadiacého orgánu:

Príjemcovia osobných údajov: MŠVVŠ SR, ITTF, ETTU, krajské, okresné a oblastné
zväzy, organizátori turnajov pod hlavičkou SSTZ.

*nehodiace sa škrtnite

Dotknutá osoba (športovec) svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s
uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.

Práva dotknutej osoby

