Súhlas so spracovaním osobných údajov – pre hráčov FAM Poprad
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 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 GDPR“). a zákonom SR č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane
osobných údajov“).

Ja, dole podpísaný zákonný zástupca
meno a priezvisko zákonného zástupcu : ............................................................................................
Hráč / Hráčka: meno a priezvisko: ..................................................................
dátum narodenia: ..........................
týmto dávam/-e klubu FUTBALOVÁ AKADÉMIA MLÁDEŽ Poprad (FAM Poprad ),
dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom športovej činnosti vo FAM
Poprad
1.

Súhlasím /
Nesúhlasím s uvedením osobných údajov hráča FAM Poprad (meno,
priezvisko, dátum narodenia, trieda, škola) na súpisku pre rôzne súťaže, ktoré sú potrebné
na zaradenie hráča podľa veku do jednotlivých súťažných.

2.

Súhlasím /
Nesúhlasím s uvedením a sprístupnením osobných údajov hráča
(meno, priezvisko, dátum narodenia) na akciách organizovaných Prevádzkovateľom

3.

Súhlasím /
Nesúhlasím so zverejňovaním údajov žiaka (meno, priezvisko,
kategória, výkon a výsledok hráča pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych
súťažiach na webovej stránke FAM Poprad www.fampoprad.sk

4.

Súhlasím /
Nesúhlasím so zverejňovaním fotografií, videonahrávok hráča zo
športových podujatí FAM Poprad, na webovej stránke www.fampoprad.sk

Doba trvania súhlasu:
Predmetný súhlas sa udeľuje pokiaľ hráč bude registrovaný vo FAM Poprad. Súhlas so spracovaním
osobných údajov trvá dovtedy kým zákonní zástupcovia písomne nepožiadajú o zmenu súhlasu.

Vyhlásenia zákonných zástupcov:
Zákonní zástupcovia svojim vlastnoručným podpisom vyhlasujú a potvrdzujú, že sa
oboznámili so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením čl. 12 až čl.
23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre zákonných zástupcov zrozumiteľné a ich
obsahu porozumeli.

Dátum:

......................................................................
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu

