
:atneilk oneM

Adresa:
(Ulica, mesto,
PSČ)

Telefonický 
kontakt:

:atneilk oksivzeirP

Kontaktná osoba v prípade nezastihnutelnosti zákonného zástupcu

Doplňujúce údaje o zdravotnom stave dieťaťa:

Iné dôležité informácie:

Cena (EUR) Spôsob úhrady: v hotovosti prevodom (online)

Emailový kontakt:

:atneilk eivalhoP žumcepalhc anež :keV       ačveid

Miesto kurzu:

Údaje dieťa:

M en o d ieťaťa:

Priezvisko d ieťaťa: 

Poh lavie d ieťaťa:

Adresa:
(Ulica, mesto,
PSČ)

Adresa 
školy, škôlky:

Údaje klienta (zákonný zástupca):

PRIHLÁŠKA 
KIDS ACADEMY TEAM

Prehlásenie:

:sipdoP :mutáDV

Sport Kids Academy, o.z., Nevädzová 6, 82101 Bratislava, IČO: 42352975, účet: 4020915804/7500 BE COOL Bory, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, IČO: 47907622

BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, IČO: 35751452

Priezvisko, tel.:

Klient vyplnením a podpísaním tejto prihlášky prehlasuje, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé, zároveň potvrdzuje, že si pozorne prečítal a 
oboznámil sa s obsahom hodiny, kurzu, viacdňového kurzu, jeho priebehom a súhlasí s ním. Zároveň nie sú mu známe žiadne prekážky v 
zdravotnom stave (dieťaťa), ktoré by bránili sa zúčastniť zvoleného kurzu. Klient výslovne preberá všetku zodpovednosť a riziká spojené s 
účasťou jeho alebo jeho dieťaťa na kurze. Klient zároveň prehlasuje, že on alebo jeho dieťa nebolo pred nástupom na kurz v styku s 
infekčným ochorením a hygienik alebo ošetrujúci lekár nenariadil karanténny dohľad alebo neodporučil účasť na kurze. Klient prehlasuje že 
nezamlčal v tejto prihláške žiadne informácie o zdravotnom stave seba alebo dieťaťa, ktoré by sa mohli prejaviť počas kurzu a je si vedomý 
právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých informácií. Berie na vedomie, že by sa mohol tým dopustíť priestupku podľa § 56 zákona 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 



:sipdoP :mutáDV

Sport Kids Academy, o.z., Nevädzová 6, 82101 Bratislava, IČO: 42352975, účet: 4020915804/7500
BE COOL Bory, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, IČO: 47907622

BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, IČO: 35751452

PRIHLÁŠKA 
KIDS ACADEMY TEAM

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

..................................................................... a  ...................................................................... 
[Meno, priezvisko matky] [Meno, priezvisko otca]

ako zákonní zástupcovia maloletého -........................................................................ [Meno, priezvisko dieťaťa] ako dotknutej 
osoby v zmysle 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“) 
týmto udeľujeme SKA ako prevádzkovateľovi v zmysle Nariadenia výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním nasledu-
júcich osobných údajov dotknutej osoby na nižšie uvedený účel spracúvania:  

• Rozsah spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby – informácie o zdravotnom stave a zdravotné údaje
dotknutej osoby
• Účel spracúvania osobných údajov – Organizovanie podujatí, najmä zabezpečenie riadnej prípravy, organizácie
a priebehu tábora a s tým súvisiacej účasti dotknutej osoby v tábore, vrátane zabezpečenia zodpovedajúcej zdravotnej
a ostatnej starostlivosti, stravovania a účasti na primeraných športových a iných aktivitách.
Súhlas udeľujeme na dobu od udelenia súhlasu do uplynutia 1 roka odo dňa skončenia tábora.

Berieme na vedomie nasledujúce skutočnosti:
• Súhlas je možné kedykoľvek odvolať (a) zaslaním odvolania súhlasu emailom na emailovú adresu recepcia@sport-
kidsacademy.sk alebo písomne na adresu sídla SPORT KIDS ACADEMY, o.z., Nevädzová 6, 821 01, Bratislava
(ďalej len „SKA“) s uvedením označenia na obálke „Zodpovedná osoba“, alebo (b) osobne na vyššie uvedenej adrese sídla
SKA. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov uskutočnených pred jeho odvo-
laním.
• Neposkytnutie súhlasu alebo odvolanie súhlasu pred začatím tábora alebo počas trvania tábora bráni v účasti (alebo
pokračovaní účasti) dotknutej osoby – maloletého v tábore.
Osobné údaje budú poskytnuté spoločnosti Creona s.r.o., ku Brátke 1, 934 01, Levice, IČO:47 457 589, ktorá pre SKA
zabezpečuje funkciu sprostredkovateľa.
• SKA nevyužíva spracúvané osobné údaje na účely automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.
V rámci spracúvania osobných údajov nedôjde k ich prenosu do tretích krajín mimo územie Európskej únie, ani do medz-
inárodných organizácií.

Týmto potvrdzujeme, že nám SKA pred udelením súhlasu poskytla informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov 
dotknutej osoby a o právach, ktoré dotknutej osobe v tejto súvislosti vznikajú, v zmysle článku 13 Nariadenia, ako aj ostatné 
informácie potrebné na poskytnutie súhlasu.
Zároveň berieme na vedomie a potvrdzujeme, že aktuálne znenie týchto informácií je dostupné (a) v elektronickej podobe 
na webovej stránke SKA (www.sportkidsacademy.sk), ako aj (b) v papierovej podobe na prevádzke SKA (Eurovea, 
Pribinova,  8, 811 09 Bratislava)




