Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja.

Prihláška na registráciu člena,
súhlas so spracovaním osobných údajov.
Meno : .................................................*
Rodné číslo : .............../...........*.

☐ - fitnes, kulturistika
☐ - silový trojboj

Priezvisko : .........................................................................*

Telefón : ...............................*

Mail : .................................................*

Adresa: - Ulica : .............................................................................................. * Popisné číslo : ................... *
Mesto : ................................................................................................................... *

PSČ : ..........................*

Okres : ....................................................................................................................... *
Registrácia za oddiel : ......................................................................................................................................*
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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 aj ako „GDPR“),
si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.
Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou
osobou, t. j. osobou, ktorej osobné údaje spracúvame. Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:
• na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR),
• na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
Uvedené osobné údaje budú použité výlučne pre potreby registrácie v informačnom systéme Slovenskej Asociácie fitnes, kulturistiky
a silového trojboja (IS SAFKST http://www.safkst-info.sk) ako i v informačnom systéme Slovenského športového portálu (SŠP
http://sport.iedu.sk/ - Správcom obsahu je Národné športové centrum, technickým prevádzkovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu).
Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle
ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako
dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že
odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím
súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako som ho udelil/a/.
☐ - Súhlasím so spracovaním osobných údajov
v Informačnom systéme SAFKST

☐ - Súhlasím so spracovaním osobných údajov
v informačnom systéme SŠP

☐ - Bol som zaškolený o antidopingových pravidlách SAFKST v zmysle Svetového antidopingového kódexu
na stránke http://sakst.sk/antidoping/

Podpis člena / zákonného zástupcu : ..................................* Potvrdenie oddielu : .............................. *
Dátum podania prihlášky : ............................... *

podpis a pečiatka

Pretekár svojim podpisom potvrdzuje, že nie je registrovaný v inom oddiele SAFKST ani v inej organizácii zameranej na kulturistiku, fitness a silový trojboj.
* Povinný údaj - Prihláška ktorá nebude mať vypísané všetky povinné polia nebude sekretariátom SAFKST akceptovaná.

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Podpísaný/á ......................................................................................., narodený/á .........................................,
(meno, priezvisko, titul),
trvale bytom ......................................................................................................................................................
týmto čestne prehlasujem, že ako člen/ka športového klubu ...........................................................................
(občianske združenie, IČO: ..............................., so sídlom: ................................................................................
...................................................................................................................................................),
ktorý je registrovaný v Slovenskej asociácii fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST, občianske združenie, IČO: 30842069, so sídlom:
Junácka 6, 83280 Bratislava) bezvýhradne súhlasím so Stanovami SAFKST, akceptujem športovo-technické pravidlá SAFKST a IFBB, Svetový
antidopingový kódex a Antidopingové pravidlá SAFKST a som plne spôsobilý/á na právne úkony vo vyššie uvedenom rozsahu.
V tomto zmysle prehlasujem, že:
1) uplatňujem princípy fair play, neužíval som a nebudem užívať žiadne dopingové látky obsiahnuté v Zozname zakázaných látok a metód
vydanom Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA, www.wadaama.org), používal som a budem používať výhradne také potravinové
doplnky výživy, o ktorých mám dostatočné vedomosti a znalosti s dôrazom na obsah zakázaných látok z hľadiska dopingového účinku,
2) súhlasím s tým, že môžem byť kedykoľvek podrobený/á dopingovej kontrole v zmysle pravidiel Svetového antidopingového kódexu a jeho
medzinárodných noriem,
3) som si vedomý, že znášam priamu disciplinárnu zodpovednosť za akéhokoľvek porušenie antidopingových pravidiel, vrátane preukázanej
prítomnosti zakázanej látky v mnou odovzdanej vzorke biologického materiálu, ako aj pri zmarení nariadenej dopingovej kontroly počas
súťaže i mimo súťaž,
4) svojim podpisom potvrdzujem, že som sa podrobne oboznámil a bezvýhradne akceptujem Antidopingové pravidlá SAFKST,
5) beriem na vedomie, že pri závažnom porušení alebo nerešpektovaní Antidopingových pravidiel SAFKST môžem byť vylúčený zo SAFKST.

....................................................................
(meno, priezvisko, titul),

dňa

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

podpis člena / zákonného zástupcu .............................................................

