RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.
Mierová 21, 827 05 Bratislava, tel.: 0908 730 425

organizuje pre deti MČ Bratislava-Ružinov

pre deti vo veku od 6 do 15 rokov
v Areáli netradičných športov

Termín
PIATOK 16:00 – 17:00 hod.

III. Turnus
(26.5., 2.6., 9.6., 16.6., 23.6., 30.6.2023)

Cena : 30,- € / TURNUS ( 1 výuk. hod. = 60 min.)
Podmienky účasti :
vyplnenie prihlášky, uhradenie účastníckeho poplatku, vlastné kolieskové korčule, prilba
(hokejová/lyžiarska/cyklistická), športové oblečenie, fľaša na vodu
!!! RŠK, p. o. neposkytuje korčule ani prilbu !!!
Poznámka: Poplatok sa musí zaplatiť bezhotovostne do začiatku kurzu. Poplatok za neabsolvované hodiny, ani v prípade ochorenia
dieťaťa či iných osobných dôvodov, sa nevracia!

...............................................................................................................................................
RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o.
Mierová 21, 827 05 Bratislava
tel. 02 / 43 640 335, mobil: 0908 730 425

„IN-LINE KORČUĽOVANIE“
PRIHLÁŠKA
Meno a priezvisko dieťaťa: ....................................................................... Dátum nar. : .....................
Adresa: ......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko rodiča: .......................................................................................................................
Tel. kontakt rodiča: .................................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................................
Prihlasujem svoje dieťa do In-line korčuľovanie v termíne od 26.05.2023 do 30.06.2023.
Prehlasujem, že dieťa je zdravé a je spôsobilé absolvovať In-line korčuľovanie a som oboznámený/á
s podmienkami účasti dieťaťa a prevádzkovým poriadkom Areálu netradičných športov, s ktorým
súhlasím.
Súhlasím s tým, aby organizátor spracoval osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
V Bratislave, dňa ...........................

.............................................
podpis rodiča (zák. zástupcu)

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Údaje o Poskytovateľovi:

...................................................................................................
(Meno a priezvisko dieťaťa)

Osobné údaje Poskytovateľa, ktoré sa spracovávajú (nevypĺňať):
meno a priezvisko
adresa bydliska
dátum narodenia
telefonický kontakt na rodiča poskytovateľa
e-mailový kontakt na rodiča poskytovateľa
Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje:
RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o., Mierová 21, 827 05 Bratislava
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: 02/43 640 335, info@rskruzinov.sk
Účely spracovania:

- poskytnutie údajov z prihlášky na In-line korčuľovanie
- súhlasím so zverejnením fotografií a video záznamu na propagačné účely
(webová stránka www.rskruzinov.sk, Facebook profil a iné)

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:
Prenos osobných údajov do tretej krajiny:
Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ
nebude
do doby pominutia účelu

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním
osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných
údajov. Súhlas môže byť rozšírený aj o účely uvedené nižšie. Pokiaľ je Poskytovateľ dieťa, má menej
ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom
rodiča, nositeľa rodičovských práv a povinností.
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu
zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ
zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade
s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani
iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Práva Poskytovateľa osobných údajov:
-

-

-

súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať
písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo
na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti
spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo
podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu
osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Poskytovateľ má vek 16 a viac rokov

* Áno / Nie

__________________________
Podpis rodiča (zák. zástupcu)

_______________________
* hodiace sa zakrúžkujte

