
Prihláška do klubu Judo San Kys. Nové Mesto
Adresa: Judo San Kysucké Nové Mesto, Matice slovenskej 790/6, 02401 Kysucké Nové Mesto, 
IČO: 42346347, web: www.judosan.sk.

Prihláška slúži na potvrdenie záujmu plnoletého cvičenca o trénovanie juda v klube Judo San 
Kysucké Nové Mesto.

Základné údaje
Meno Priezvisko Dátum narodenia Rodné číslo

Cvičenec (judoka) ....................... ........................ ............................... .......................

Kontaktné údaje
Ulica, č. domu, bytu ..................................... Obec, PSČ ...............................................

Telefón cvičenec ..................................... E-mail ...............................................

Údaje o cvičencovi
Prekonané choroby, zdravotné problémy ...................................................................................

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

Predošlé športové skúsenosti ....................................................................................................

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

Prehlásenie cvičenca
Prehlasujem, že som sa oboznámil(a) so základmi tréningov športového juda a nie sú mi známe 
žiadne telesné ani iné problémy, ktoré by pre mňa mohli znamenať zvýšené ohrozenie pri 
tréningoch tohto športu.

Súhlasím s návštevami tréningov juda.

Ďalej prehlasujem, že sa budem zúčastňovať na tréningoch a súťažiach na vlastnú zodpovednosť
a som si vedomý(á) všetkých rizík spojených s týmto športom.

V ............................................... dňa ....................................

Podpis cvičenca ......................................................

Judo San Kysucké Nové Mesto     www.judosan.sk



Súhlas dotknutej osoby
Ja, dolepodpísaný, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom 
znení vyhlasujem, že slobodne a bez nátlaku súhlasím so spracovaním osobných údajov v 
rozsahu:

a) všetky osobné údaje uvedené v tejto prihláške do klubu na účel: evidencia klubu.

b) meno, priezvisko, váha, súťažná kategória a umiestnenie na účel: prezentácia výsledkov 
súťaží na webovej stránke klubu, v propagačných materiáloch alebo v elektronických a 
tlačených médiách.

c) individuálna alebo skupinová fotografia na účel: prezentácia klubu a výsledkov aktivít, na 
ktorých sa klub zúčastnil na webovej stránke klubu, v propagačných materiáloch alebo v 
elektronických a tlačených médiách.

d) meno, priezvisko, rodné číslo a adresa na účel: evidencia v informačom systéme Evidencia 
Slovenského zväzu Judo. Tieto údaje sú poskytnuté pre register fyzických osôb v športe v 
zmysle zákona o športe č. 440/2015 Z.z.

Informácie týkajúce sa získavania a spracúvania osobných údajov podľa § 19 a § 20 zákona č. 
18/2018 Z.z. sú k dispozícii na web stránke klubu ako aj u zodpovednej osoby.

Poučenie

Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so 
spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže
súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.

V ............................................... dňa ....................................

Podpis dotknutej osoby ......................................................

Judo San Kysucké Nové Mesto     www.judosan.sk


