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Registračný list člena SZVW 
 

Podľa  § 8 ods. 3 zákona č. 440/2015 z. z.  Športová organizácia vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. O fyzických 
osobách sa v zdrojovej evidencii vedú údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7. 

 
Meno a Priezvisko:. .............................................................. 
 
adresa trvalého pobytu: ….......................................................... 
 
doručovacia adresa:  ….......................................................... 
 
dátum narodenia:       …........................................................... 
 
rodné číslo:   ….......................................................... 
 
e-mail:   …........................................................... 
 
mobilné číslo :  …........................................................... 
 
klubová príslušnosť:  …........................................................... 
 
športovec       rozhodca       tréner1     iné          …....…......................... 
  

 
športové odvetvie                  člny        vleky     wake  
 
Čestné prehlásenie 
Ako člen SZVW čestne vyhlasujem, že  

1. som bezúhonný  
2. poskytnuté údaje sú pravdivé a úplné 
3. si uvedomujem právne následky, ktoré vyplývajú z neúplných alebo nepravdivých údajov - priestupok podľa § 96 

zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. 
Beriem na vedomie, že vyššie uvedené údaje (okrem rodného čísla a adresy trvalého pobytu alebo obdobného pobytu) do 

času ich zverejnenia v príslušnom registri informačného systému športu budú v súlade s § 104  zákona č. 440/2015 z. z. 
zverejňované na webovom sídle SZVW.  
Beriem na vedomie informáciu, že spracúvanie osobných údajov je zákonné  podľa § 13 ods. c) zákona č. 18/2018  Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané, zhromažďované, evidované a 
uschovávané z dôvodu mojej registrácie v Informačnom systéme športu a SZVW na dobu mojej registrácie v SZVW  len v 
rozsahu a spôsobom ktorý určuje zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. 

Podľa § 13 ods. a) zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov Udeľujem súhlas / nesúhlas SZVW ňou poverených 
fotografov , kameramanov fotiť alebo filmovať. Takto získané fotografie, filmy a videozáznamy môžu byť použité len na účel: 
zverejnenie na webovej stránke SZVW a jej profiloch na sociálnych sieťach, v masmédiách , tlačových správ . 
 
 
 
                                  Podpis športovca(zákonného zástupcu) 

                                              
1 Tréner  inštruktor športu -športový odborník  s odbornou spôsobilosťou podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe  , Je potrebné doložiť doklady 
o odbornej spôsobilosti a výpis z registra trestov v prípade vykonávania  športovej činnosti pre mládež. 
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