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REGISTRAČNÝ FORMULÁR ČLENA SZB 

Registrácia člena Slovenského zväzu biatlonu 

Osobné údaje 

KLUB UMB BIATHLON TEAM 

Priezvisko  

Rodné priezvisko  

Meno  

Rodné číslo  

Dátum narodenia  

Pohlavie  

Štátna príslušnosť  

Osobná e-mail adresa 
do 15 rokov e-mail zákonného zástupcu  

Kontaktné údaje 

Telefónne číslo  

Ulica, číslo domu  

PSČ, Obec  

Štát  

 

Informácie pre vyplnenie a zaslanie registračného formuláru 
Tento formulár je nutné vyplniť, vytlačiť, podpísať a následne zaslať na poštovú adresu: 
Registrácia člena UMB BT, UMB BIATHLON TEAM, Národná 739/12, 974 01 Banská Bystrica 
alebo na mailovú adresu info@umbteam.sk. 

 
Podpis a pečiatka predsedu klubu:  
 
 
 
Dátum: 
 
 
 
Podpis uchádzača/ zákonného zástupcu: 
 
 
 
Dátum: 
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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
v súlade s článkom 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) 

 
Člen Slovenského zväzu biatlonu (ďalej len „člen SZB“ alebo „dotknutá osoba“): 
 
1Týmto ako člen SZB: ......................................................................., narodený: ................................................. 
                                                  (uviesť: meno, priezvisko)                                        (uviesť: dátum narodenia)      

       alebo 
 
2Týmto ako zákonný zástupca:  ........................................................................................................................... 
                                                                 (uviesť: meno, priezvisko zákonného zástupcu) 
 
 
člena SZB: .........................................................................., dátum narodenia: ..................................................... 
                      (uviesť: meno, priezvisko člena SZB)                                               (uviesť: dátum narodenia člena 
SZB)                          

udeľujem svoj súhlas 

prevádzkovateľovi: Slovenský zväz biatlonu, so sídlom: Partizánska cesta 3501/71, Banská Bystrica, PSČ: 974 01, 
IČO: 35656743, E-mail: svk@biathlon.sk; matrika@biathlon.sk Tel.: +421 48 4144776, ktorý má určenú zodpovednú osobu: 
JUDr. Eva Holdošová; Tel: +421 915 206 025; eva@holdosova.com; 
(ďalej len „SZB“ alebo „prevádzkovateľ“) po dobu: trvania  členstva v Slovenskom zväze biatlonu,  

na nasledujúce účely: 
1. so vyhotovením a zverejnením svojej fotografie,  videozáznamu alebo zvukového záznamu na 

nástenkách, webovej stránke, sociálnych sieťach a rôznych časopisoch alebo reklamných predmetoch 
prevádzkovateľa za účelom propagácie prevádzkovateľa, pričom ide o iné prípady propagácie SZB, 
ako je zverejnenie výsledkov a priebehu pretekov na dokumentačné a spravodajské účely SZB, ktoré sa 
vykonáva na právnom základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR. 

                □  ÁNO      
2. s vyhotovením kópie/skenu svojho cestovného pasu, občianskeho preukazu, karty poistenca, 

zbrojného preukazu alebo časti svojej zdravotnej dokumentácie, a ich archivovaním v mojom 
osobnom spise za účelom organizačného zabezpečovania rôznych pretekov, sústredení, pobytov a pod., 
kedy je potrebné pre Vás zabezpečiť stravu, ubytovanie, prepravu, poistenie a pod. 

□  ÁNO      
 

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á toho, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej 
žiadosti na kontaktných údajoch zodpovednej osoby alebo na kontaktných údajoch prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v záhlaví 
tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na ktoromkoľvek z uvedených kontaktných údajov. Zároveň 
beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred 
jeho odvolaním.  
 
Rovnako vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle čl. 13 – 21 GDPR a potvrdzujem, že mi boli poskytnuté všetky 
informácie o právach a podmienkach spracúvania mojich osobných údajov, ktoré sú tiež dostupné na www.biatlon.sk. 

Podpis osoby (registrovanej, aktivovanej) 

Dátum:  

Podpis*  

(len nad 18 rokov)   

Podpis zákonného zástupcu osoby( povinný do 18 rokov) 

Meno a priezvisko                         

Podpis *  

*povinný údaj 

 

1 Vyplní člen SZB, ktorý má 15 rokov alebo viac. 

2  Vyplní zákonný zástupca člena SZB. 
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