SLOVENSKÁ BOXERSKÁ FEDERÁCIA
Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 821 02 Bratislava, e-mail: sbf@sbf.sk, web: www.sbf.sk

REGISTRAČNÝ FORMULÁR ČLENA SBF

INFORMÁCIE O ČLENOVI SBF
Titul, meno a priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Adresa
ulica a číslo:
obec a PSČ:
okres:
E-mail (môže byť klubový)

INFORMÁCIE O PRIDRUŽENOM KLUBE SBF
Názov registrujúceho klubu
Štatutárny zástupca

Pečiatka a podpis

INFORMÁCIE PRE VYPLNENIE A ZASLANIE REGISTRAČNÉHO FORMULÁRU
Tento formulár je potrebné vytlačiť (obe strany), vyplniť čitateľne paličkovým písmom, podpísať,
opečiatkovať a následne spolu so všetkými povinnými dokladmi zaslať na adresu federácie, resp.
osobne dodať členovi ŠTaMK SBF.
Zasielajte len originál, kópie a iné formy (skeny) sú neplatné.
Podmienky registrácie:
1. Vyplnený, opečiatkovaný a podpísaný Registračný formulár člena SBF
2. Priložená fotografia o rozmere 30 x 35 mm – len športovci
3. Doklad o úhrade členského poplatku pre daný rok
4. Doklad o úhrade Záznamu o stretnutiach boxera – len športovci
5. Fotokópia dokladu s dátumom narodenia (napr. kartička poistenca...)
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Horemenovaný a horepodpísaný týmto dobrovoľne, slobodne, vážne a zrozumiteľne dávam súhlas
združeniu: Slovenská boxerská federácia, Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 821 02 Bratislava, IČO:
31744621 (ďalej len "SBF") na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených
na registračnom formulári za účelom mojej jedinečnej registrácie v Matričnom zozname SBF,
ktorého prevádzkovateľom je SBF, pre výlučne vnútorné potreby SBF, na dobu mojej registrácie v
SBF. Taktiež týmto dávam dobrovoľne súhlas SBF, aby zverejnila moje osobné údaje v rozsahu:
meno, priezvisko, registračné číslo, na účel verejného overenia mojej identity na dobu môjho
členstva v SBF. Zároveň udeľujem SBF súhlas na spracúvanie, vrátane zverejnenia, mojich
osobných údajov v rozsahu a na účely podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, osobitne podľa § 79
a nasl. SBF môže poskytnúť moje osobné údaje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR
(ďalej len „Ministerstvo“) v zmysle § 79 a nasl. zákona č. 440/2015 Z.z. o športe. SBF sa zaväzuje
pri spracúvaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov. Som si vedomý svojich práv podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov, o ktorých som bol poučený. Som si vedomý, že svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne
odvolať, najmä ak SBF alebo Ministerstvo poruší svoje povinnosti týkajúce sa ochrany a bezpečnosti
osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Odvolanie súhlasu
však môže viesť k zrušeniu mojej registrácie v SBF.
Týmto vyhlasujem, že som vykonával / nevykonával (nehodiace sa prečiarknuť) iný kontaktný
šport a budem sa venovať výhradne olympijskému boxu. V prípade, že opäť vystúpim v inom
bojovom športe, som si vedomý okamžitého zrušenia mojej registrácie v SBF a zákazu športovej
činnosti v rámci SBF.
V prípade vykonávania iného kontaktného športu v minulosti uviesť počet zápasov, pomer
víťazstiev, úspechy:

dátum

meno a priezvisko zákonného zástupcu

podpis registrovanej osoby

podpis zákonného zástupcu (do 18 rokov)

MIESTO PRE ÚDAJE ŠTaMK SBF – N E V Y P Ĺ Ň A Ť !

pridelené identifikačné číslo

dátum registrácie

podpis a pečiatka ŠTaMK SBF
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