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Občianske združenie NIKI Dance & Sport Polgári Társulás, Ul. Kolož 148/1,945 01  Komárno Ďulov
Dvor, IČO: 42427941

________________________________________________________________________________

REGISTRAČNÝ  FORMULÁR
JELENTKEZÉSI  ÍV

Osobné údaje (člen)-Személyes 
adatok (tag)

Poznámka-
Megjegyzés

Meno-Név:

Priezvisko-Vezetéknév:

Trvalý pobyt-Állandó lakhely:

Dátum narodenia-Születési 
dátum:

Telefónne číslo – telefonszám:

E-mail:

Osobné údaje zákonného 
zástupcu-Jogi képviselő 
személyes adatai

Poznámka-
Megjegyzés

Meno-Név:

Priezvisko-Vezetéknév:

Trvalý pobyt-Állandó lakhely:

Telefónne číslo – telefonszám:

E-mail:

Údaje zákonného zástupcu sa vypĺňajú len v prípade, ak člen klubu je mladší ako 18 rokov.
Törvényes képviselő adatait csak 18 évnél fiatalabb klubtag esetében kell kitölteni.

Társas tánc – Spoločenský tanec

Modern tánc – moderný tanec

Táncfoglalkozás  óvodáskorú gyerekek részére  -  Tanečná príprava pre  deti  v  predškolskom
veku

Latino csak nőknek, lányoknak - Latino pre ženy a dievčatá 

 
Prosím krížikom označiť o ktorú hodinu máte záujem.
Kérem kereszttel jelölje, melyik oktatásra tart igényt.
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Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

Vyplnením osobných údajov na tomto registračnom liste udeľujem ako dotknutá osoba  súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č.  18/2018 Z. z.  o ochrane osobných
údajov a Nariadenia 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. 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 ho udelil/a/. 

Tento súhlas udelujem po dobu trvania členstva v klube. 

Osobné údaje budú použité výlučne pri úkonoch týkajúcich sa členstva v klube.

Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie informácií elektronicky, telefonicky, sms správa
alebo poštou. 
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Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a)

nariadenia 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

Dolupodpísaný/-á 

Meno, priezvisko: .......................................................................................................................

Bydlisko: .......................................................................................................................

Zákonný zástupca dieťaťa: 

Meno, priezvisko: .......................................................................................................................

Dátum narodenia: .......................................................................................................................

Bydlisko: .......................................................................................................................

Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov maloletého dieťaťa za účelom:

1. zverejňovania fotografií a videí dieťaťa z (vystúpenia, súťaže, tréningy) 
súhlasím/nesúhlasím

2. na webovom sídle prevádzkovateľa (nikidance.sk) súhlasím/nesúhlasím

3. na sociálnych sieťach prevádzkovateľa              súhlasím/nesúhlasím

4. v priestoroch verejne prístupných (…............................)             súhlasím/nesúhlasím

Súhlas na spracúvanie osobných údajov  pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem  od …............. do
skončenia členstva v NIKI Dance & Sport Polgári Társulás
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým
spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných
údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na
archivačné  a štatistické  účely.  Osobné  údaje  spracúva  prevádzkovateľ  na  základe  zmluvnej  požiadavky
a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom,
právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania
osobných údajov,  právo namietať  spracúvanie  osobných údajov,  právo na  prenosnosť  osobných údajov,
právo  podať  návrh  na  začatie  konania  podľa  Zákona  18/2018  Z.  z..  Beriem  na  vedomie,  že
u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie
informácií  dotknutým  osobám  je  vždy  uvedená  na  webovom  sídle  prevádzkovateľa.  Spracúvanie
poskytnutých  osobných  údajov  môže  prevádzkovateľ  vykonávať  aj  prostredníctvom  ďalšieho
sprostredkovateľa.  Beriem na vedomie,  že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho
súhlasu.

.

V  Komárne, dňa …............                                                           …..........…...................................
     Podpis člena (zákonného zástupcu)


