1. SC MALACKY
Slovenská 17, 901 01 Malacky
1scmalacky@szfb.sk

PRIHLÁŠKA DO KLUBU
Meno

Titul pred menom

Priezvisko

Titul za menom

Dátum narodenia

Rodné číslo

Adresa trvalého bydliska

Krajina narodenia

Štátna príslušnosť

Korešpondenčná adresa (vypĺňate len, ak je iná ako trvalé bydlisko)

Ulica

Číslo

Ulica

Číslo

Mesto

PSČ

Mesto

PSČ

E-mail

Tel. číslo

Bankové účty | IBAN (vypĺňate len, ak ich máte zriadené)
Osobitný účet pre dotácie

(§ 70 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe)

Osobitný účet pre sponzorské

(§ 50 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe)

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Žiadateľ o členstvo v 1. SC Malacky svojim podpisom dobrovoľne, slobodne, vážne a zrozumiteľne dáva súhlas v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov združeniu: 1. SC Malacky,
Slovenská 17, 901 01 Malacky, IČO: 308 581 19 na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených na
prihláške do 1. SC Malacky z dôvodu svojej jedinečnej registrácie v systéme, ktorého prevádzkovateľom je 1. SC Malacky,
ďalej pre výlučne vnútorné potreby 1. SC Malacky na dobu svojej registrácie v 1. SC Malacky. Taktiež týmto dáva dobrovoľne
súhlas 1. SC Malacky, aby zverejnil osobné údaje žiadateľa v rozsahu: fotografia, meno, priezvisko, dátum narodenia, funkcia
na verejných platformách prevádzkovaných 1. SC Malacky na účel verejného overenia identity žiadateľa na dobu jeho členstva v 1. SC Malacky.
Žiadateľ o členstvo v 1. SC Malacky zodpovedá za úplnosť, správnosť a pravdivosť údajov uvedených v prihláške.
Čestné vyhlásenie
Žiadateľ o členstvo v 1. SC Malacky svojim podpisom čestne vyhlasuje, že jeho spôsobilosť na právne úkony nie je
obmedzená a že sa považuje za bezúhonného v zmysle § 7 ods. 2 Zákona o športe.
Podpis osoby

V

Podpis zákonného zástupcu

dňa
(v prípade, ak osoba nemá 18 rokov)

(Nevyplňujte, túto časť vypĺňa organizácia)

Číslo prihlášky

Prijatá dňa

Pečiatka a podpis

