
Meno: Priezvisko:

Dátum narodenia: Miesto narodenia: Štátna príslušnosť:

Adresa trvalého bydliska - ulica: Číslo domu - popisné a orientačné:

Mesto: PSČ:

Telefónne číslo: E-mail:

Vlastnoručný podpis:

Poznámky: Držiteľ zbrojného preukazu: Skupina zbr.preukazu:

Áno/Nie

Záznamy ŠSK Gemerská Poloma

Dátum prijatia za člena ŠSK Gem.Poloma:

Dátum ukončenia členstva v ŠSK Gem.Poloma:

Ďalšie záznamy a poznámky:

Upozornenie: Vyplnením prihlášky nevzniká nárok na členstvo.

ŠPORTOVÝ STRELECKÝ KLUB GEMERSKÁ POLOMA

tel.: 0903 385 036

Občianske združenie IČO: 50170422

Peňažný ústav: UniCreditBank, a.s. Číslo účtu: 1417432006/1111

IBAN: SK92 1111 0000 0014 1743 2006 BIC/SWIFT: UNCRSKBX

Pionierov588  , 049 22 Gemerská Poloma

www.ssk-gemerskapoloma.sk

Prihláška - karta člena ( vyplní žiadateľ - člen )

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre potreby ŠSK Gemerská Poloma. Záujemca týmto zároveň vyhlasuje,

že pristupuje k stanovám občianskeho združenia, bol s nimi oboznámený,  porozumel im a súhlasí s nimi.

ako 18 rokov. Čitateľné meno a podpis:

Súhlas zákonného zástupcu osoby mladšej 

Podpis predsedu ŠSK Gemerská Poloma

Podpis predsedu ŠSK Gemerská Poloma



 
Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov 

 
Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  
 
 
 

Dolu podpísaný (á)  

 titul, meno, priezvisko 

narodený (á)  v  

 
trvale bytom 

 

 
telefónne číslo ...... ..................................................................................................................... 
 

 
dávam týmto súhlas 

 
 

Športovému streleckému klubu Gemerská Poloma, O.z. , Pionierov 588, 049 22 
Gemerská Poloma, IČO: 50170422 , aby získaval a spracúval moje osobné údaje1 za 
účelom súvisiacim so vznikom, trvaním alebo zánikom môjho členstva v klube a to úplne 
alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania alebo inými ako 
automatizovanými prostriedkami spracúvania, ktoré sú súčasťou jeho informačného systému 
alebo sú určené na spracúvanie v informačnom systéme (napr. kopírovaním, skenovaním 
alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosiči informácií). Súhlas so 
spracúvaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne, bez prinútenia, po dôkladnom zvážení 
a oboznámení sa so znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov na dobu členstva v Športovom klube polície a dobu potreby 
archivácie 10 rokov po ukončení členstva.  

 
 
Informácie pre dotknutú osobu:  
- tento súhlas na spracúvanie osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať písomnou   
  formou. 
- máte právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, právo na  
  opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na  
  obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov,  
  ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. 

 
 
 
V ...............................................................  dňa .......................... 
 
 
 
 
 
 
       ....................................................... 
               vlastnoručný podpis 

 

                                                 
1 § 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  


