
Prihláška 

Kickboxing klub Panter Prešov 

 

Meno: ......................................................          Priezvisko ............................................. 

Bydlisko.....................................................         PSČ............................................                         

Dátum nar.  ..............................................         Rodné číslo ................................... ........           

kontaktný telefón...........................................      e-mail............................................... 

Štátna príslušnosť..................................Krajina narodenia...................................................  

      

Meno...................................................Priezvisko.............................................. a kontakt  zákonného zástupca ( ak nedovŕšil člen 18r.)  

kontaktný telefón...........................................      e-mail............................................... 

Potvrdenie o zdravotnom stave:  

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

                                   

Vyhlasujem, že mi Kickboxing Klub Panter Prešov IČO: 31995675 , pri získaní osobných údajov, poskytla informácie v súlade s ustanovením: 1. článku 13 a 14 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 „Nariadenie“), najmä, že mi poskytla informáciu o práve podať sťažnosť dozornému 

orgánu, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 2. článku 15 Nariadenia o práve dotknutej osoby na prístup k údajom, 3. článku 16 Nariadenia o práve na opravu, 4. článku 17 Nariadenia o 

práve na vymazanie (práve na „zabudnutie“), 5. článku 18 Nariadenia o práve na obmedzenie spracúvania, 6. článku 19 Nariadenia o oznamovacej povinnosti SBA v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania, 

7. článku 20 Nariadenia o práve na prenosnosť údajov, 8. článku 21 Nariadenia o práve namietať, 9. článku 22 Nariadenia o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania 10. článku 34 Nariadenia o oznámení porušenia ochrany 

osobných údajov dotknutej osobe, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. Ako dotknutá osoba týmto zároveň udeľujem súhlas pre Kickboxing Klub Panter Prešov IČO: 31995675   na 

použitie mien, vyhotovenie a/alebo použitie podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a/alebo obrazovo-zvukových záznamov týkajúcich sa členov klubu, a to na účel dokumentácie a propagácie klubu v rozsahu obvyklom pre 

propagáciu a dokumentáciu verejne prospešnej aktivity(ďalej len „Súhlas“). Súhlas je udelený do roku 2022 a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú jkolozsy@gmail.com.  

Člen, alebo zákonný zástupca sa svojím podpisom zaväzuje rešpektovať pokyny inštruktorov  a poriadku klubu.  

Klub nenesie zodpovednosť za škody a zranenia pri nerešpektovaní pokynov a poriadku. 

 

V Prešove............................................... Podpis člena: ................................... 

Podpis zák. zástupcu: ...................................................................     

Poplatky KBC Panter Prešov: Registračný poplatok pre nových členov 10€   Mesačný poplatok člena do 18 rokov, študenti  - 30,  nad 18 rokov -35€ 

                                             

Jednorazový poplatok   5€ za každý tréning  pri neuhradení členského poplatku.  Poplatok sa neuhrádza len  v prípade pozastavenie  členstva alebo ochorenia, 

ktoré je potrebne dokladovať!!!   Úhrada najneskôr do 10 dňa  v danom mesiaci!!! 

Všeobecná úverová banka : SK42 0200 0000 0023 8228 7957 

 

Podpis člena alebo zákonného  zástupcu: ................................................................... 


