
                PRIHLÁŠKA 

                              do hokejového tímu BE THE BEST 

 

 

Člen 

Meno a priezvisko ..................................................................................Dátum narodenia........................................... 

Adresa trvalého pobytu........................................................................................................................................................ 

Adresa prechodného pobytu............................................................................................................................................. 

Názov a sídlo školy............................................................................................................. Ročník.................................... 

 

Zákonný zástupca 

Meno, priezvisko, titul........................................................................... Dátum narodenia.......................................... 

Adresa trvalého pobytu........................................................................................................................................................ 

Adresa prechodného pobytu............................................................................................................................................. 

Telefonický kontakt...................................................................... E-mail.......................................................................... 

Prehlásenie rodiča o zdravotnom stave člena 

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

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

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

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov a potvrdzujem, že som nezamlčal/a  

žiadne dôležité informácie o zdravotnom stave člena a ak sa tak stalo HŠ Be The Best za prípadné  

následky nezodpovedá.  Súhlasím s pravidlami stanovenými HŠ Be The Best a prehlasujem, že som  

danú prihlášku podpísal/a dobrovoľne.  

 

Súhlasím s použitím svojich osobných údajov poskytnutých v prihláške pre účely vedenia zoznamu  

členov HŠ Be The Best a efektívnej komunikácie združenia so svojimi členmi. Svojim podpisom súhlasím  

so zasielaním noviniek Hokejovej školy Be The BEST na e-mail, ktorý som uviedol/uviedla vyššie. 

 

V ................................ dňa ................................  

    

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

 Podpis a pečiatka HŠ Be The Best                                                                       Podpis žiadateľa o členstvo 



Prečo byť v tíme BE THE BEST? 

•  Ak ťa baví hokej, tak sa k nám pridaj. Berieme deti už od 3 rokov. 

• Si dievča, máš rada hokej ale nemáš sa kde ukázať a  realizovať? Pridaj sa k nám, my máme aj  

   dievčenské hokejové družstvo. 

 

• Zúčastňujeme sa celosvetových turnajov, s nami spoznáš rôzne krajiny sveta ( boli sme už v Slovinsku, 

v Chorvátsku, v Rusku, vo Fínsku..). 

• Cez leto sa organizujú hokejové kempy, tábory. 

• Sú tu šikovní tréneri, ktorí to robia s láskou a radosťou. 

• Dostaneš rôzne darčeky (tričká, mikiny, teplákové súpravy s logom našej hokejovej školy, a mnoho     

ďalšieho) 

• Nové informácie a novinky sa dozvieš na webovej stránke http://www.bethebest.hockey/  a taktiež nás  

  nájdeš aj na facebook-u https://www.facebook.com/bethebesthockey/  

  

 

  

http://www.bethebest.hockey/
https://www.facebook.com/bethebesthockey/


Hokejová škola BE THE BEST, Lučenec 984 01 Slovensko 

Súhlas dotknutej osoby 
Súhlas udeľuje 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ...................................................................................... 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  .................................................................................................. 

Meno a priezvisko dieťaťa:    ..................................................................................... 

1. Týmto súhlasím/nesúhlasím so spracovaním osobných údajov (meno a priezvisko, vek, prezentácia aktivít dieťaťa), 

diplomov, fotografií a videí za účelom ich zverejňovania: 

a. oficiálna webová stránka školy: http://www.bethebest.hockey/index.php  

súhlasím - nesúhlasím 

b. v skupine hokejovej školy na Facebooku: https://sk-sk.facebook.com/bethebesthockey/  

súhlasím - nesúhlasím 

c. v regionálnej tlači a v tlači s celoslovenskou pôsobnosťou 

súhlasím – nesúhlasím 

d. v odborných periodikách 

súhlasím - nesúhlasím 

e. na nástenkách v škole 

súhlasím - nesúhlasím 

f. informačných letáky o HŠ , plagáty o HŠ, zborníky a iné publikačné materiály o HŠ 

súhlasím - nesúhlasím 

g. prezentačné aktivity HŠ v médiách, a pod. 

súhlasím - nesúhlasím 

2. Týmto súhlasím/nesúhlasím s poskytnutím osobných údajov (meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, 

adresa trvalého bydliska) pre potreby registrácie prihlášok dieťaťa na hokejové turnaje. 

 

3. Týmto súhlasím/nesúhlasím s poskytovaním osobných údajov (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa 

trvalého pobytu) pre potreby v prípade registrácie prihlášok na letné kempy. 

 

Týmto súhlasím/nesúhlasím s poskytnutím osobných údajov trénerom HŠ Be the best zabezpečujúcich tréningový proces 

– výsledky vyšetrení u telovýchovnej lekárky s cieľom nastavenia tréningového procesu na základe výsledkov vyšetrenia. 

Výsledky vyšetrení sa týkajú: váha, výška, %T, VC, dynamometria, pulzová frekvencia, tlak krvi, BMI index, iné (napr. 

asténia, chybné držanie tela, ploché nohy, alergie) 

 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR 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) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  
Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri 
uplatňovaní práv dotknutých osôb.  
Súhlas na spracúvanie osobných údajov  pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem od obdobia 10.6.2018. 
Tento súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať písomne vedúcemu HŠ. 
Tento súhlas je súčasťou dokumentácie k ochrane osobných údajov HŠ.  

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  ....................................................... 

Podpis zákonného zástupcu:    ....................................................... 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  ....................................................... 

Podpis zákonného zástupcu:    ........................................................ 

 

V ............................................., dňa.................... 

http://www.bethebest.hockey/index.php
https://sk-sk.facebook.com/bethebesthockey/

