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Žiadateľ o členstvo 

Meno a priezvisko:   

Dátum narodenia:   

Rodné číslo:   

Štátna príslušnosť:   

Adresa trvalého bydliska:  

  

Emailový a telefonický kontakt: 
 

  

Príslušnosť k riadnemu členovi SNA: 
(vypĺňajú len osoby majúce príslušnosť k organizácii)  

Zákonný zástupca žiadateľa (vyplní sa v prípade, ak je žiadateľom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov) 

Meno a priezvisko:   

Adresa trvalého bydliska:   

  

Emailový a telefonický kontakt: 
 

  

- podpisom tejto prihlášky o členstvo v Slovenskej nohejbalovej asociácii (ďalej len „SNA“) žiadateľ súhlasí s 
cieľmi a stanovami SNA a svojím podpisom sa zaväzuje ich dodržiavať 
- podmienkou vzniku členstva je úhrada registračného poplatku a členského príspevku (doložená avízom o 
úhrade) 
- súčasťou prihlášky je aj fotografia žiadateľa v digitálnej podobe 
- neoddeliteľnou súčasťou tejto prihlášky je aj vyplnený a podpísaný "Písomný súhlas so spracovaním 
osobných údajov“ (strana 2 tohto formulára) 
- prihlášku so všetkými náležitosťami je potrebné odoslať na emailovú adresu nohejbal.sna.stk@gmail.com  

Dátum podania prihlášky:   

 
 

____________________________________ 
podpis žiadateľa 

(resp. zákonného zástupcu žiadateľa) 
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Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov    (strana 2/2) 

v zmysle 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) a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Vyššie uvedená dotknutá osoba (žiadateľ o členstvo a zákonný zástupca v prípade žiadateľa 
mladšieho ako 18 rokov) svojím podpisom udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov 
prevádzkovateľovi: Slovenská nohejbalová asociácia, Junácka 2951/6 83280 Bratislava - mestská 
časť Nové Mesto, IČO: 30 806 887 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá na základe tohto súhlasu môže  
spracúvať osobné údaje členov Slovenskej nohejbalovej asociácie a ich zákonných zástupcov  v tomto 
rozsahu: 

☑  identifikácia a evidencia členov SNA (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, rodné 

číslo, zdravotná poisťovňa, fotografia, zdravotný stav/lekárska prehliadka) 

☑  zverejňovania informačných materiálov zo športových podujatí a športových súťaží na 

webovom sídle prevádzkovateľa, v rozsahu meno, priezvisko, klub, individuálne a spoločné 
fotografie z týchto podujatí 

☑  zverejnenie fotografie a osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, klub, najvyššie 

dosiahnuté športové úspechy, telefonický a e-mailový kontakt pre účely : 

  a) zverejnenia na  webovej stránke prevádzkovateľa   

  b) marketingovej činnosti a propagácie Slovenskej nohejbalovej asociácie 

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa podania prihlášky do členstva. 
Následne bude ďalšie spracovanie podliehať zákonu č.395/2002 Z. z .o Archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov.  
 
Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa 
na e-mailovú adresu, na ktorú je zasielaný súhlas so spracovaním osobných údajov, alebo osobne na 
adrese prevádzkovateľa kde bol súhlas podpísaný. 
 
Viac informácií o tom aké osobné údaje o Vás spracovávame, kto je ich príjemcom, akú dobu ich 
uchovávame a v neposlednom rade aké sú Vaše práva nájdete na webovom sídle prevádzkovateľa. 

Dátum a miesto podpisu:   

 
 

____________________________________ 
podpis dotknutej osoby 

(žiadateľ / zákonný zástupca žiadateľa) 

 


