
Aikido Dojo Tadashi Vráble
aikidovrable.sk

PRIHLÁŠKA

Priezvisko a meno: .................................................................. , Dátum narodenia : ........................

Bydlisko : ................................................................................ , tel. kontakt : ..................................

Zamestnanie : .............................................................. , e-.mail: .......................................................

Najvyšší technický stupeň dosiahutý v Aikido (prípadne v iných bojových umeniach) :

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

Prehlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že do Aikido dojo Tadashi Vráble sa prihlasujem 
dobrovoľne, poznám svoj zdravotný stav, o ktorého prípadných zmenách budem okamžite 
informovať svojho trénera. Na tréningoch sa budem riadiť výlučne pokynmi trénera a 
inštruktorov, budem dodržiavať etiku v telocvični i mimo nej a čestne prehlasujem, že získamé 
zručnosti v bojových umeniach nezneužijem. 
Podpísaním tejto prihlášky sa zaväzujem pravidelne uhrádzať členský príspevok. 
Tento záväzok sa ruší až písomnou žiadosťou o zrušenie členstva v našom klube. 
Do zrušenia členstva je každý povinný uhrádzať členský príspevok do 15teho dňa 
aktuálneho mesiaca. Pri nedodržaní uvedených podmienok a neuhradení dvoch po sebe 
nasledujúcich mesiacoch bude člen vyzvaný k náprave svojej platovej disciplíny. Ak aj po 
vyzvaní nedôjde k náprave, bude automaticky vylúčený z klubu bez možnosti opätovného členstva.
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov a aj so všetkými 
súhlasmi a potvrdeniami, ktoré som si prečítal, čo potvrdzujem svojim podpisom.

V .......................................... dňa.............................. podpis ............................................
(u detí do 15 rokov podpis rodičov,

alebo zákonného zástupcu)

LEKÁRSKE POTVRDENIE

.......................................................
podpis a pečiatka lekára

Potvrdzujem, že .................................................................... , narodený/á ................................. ,

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

zamestnanie ............................................................... , je spôsobilý/á zúčastňovať sa pravidelného 
tréningového procesu so všestranným zaťažením (dĺžka tréningovej jednotky : 90-120 minút).

Upozornenie: Bez vyplneného a podpísaného lekárskeho potvrdenia je prihláška neplatná.
Odporúčame všetkým členom, aby individuálne uzavreli ročnú úrazovo-športovú poistku.



SÚHLASY A POTVRDENIA

1. Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679z 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). Poskytnutím osobných údajov v rozsahu vyplnenej pr-
ihlášky do Aikido dojo Tdashi Vráble ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje Prevádzkovateľovi  klubu Aikido Dojo Tadashi 
Vráble a Slovenskej Aikido Asociácii súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ klubu 
Aikido Dojo Tadashi Vráble je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom organizovania tréningov, seminárov, 
archivácie dosiahnutých športových výsledkov, priradenia platby k prihláške počas trvania členstva dotknutej osoby v Aikido dojo 
Tadashi Vráble, alebo v Slovenskej Aikido Asociácii. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným 
údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, 
ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na 
zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo 
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať 
súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť emailovou správou zaslanou na 
adresu info@aikidovrable.sk . Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu 
a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám 
(s výnimkou ich poskytovania príjemcom, ktorými sa v tomto prípade rozumejú externí organizátori seminára - fyzické a právnické 
osoby - dojo/ kluby, ktoré sa spolupodieľajú na organizačnom zabezpečení tréningov, exhibícií či seminárov) a nedochádza k preno-
su do tretej krajiny.

2. Potvrdzujem, že cvičím na vlastnú zodpovednosť a v prípade úrazu alebo smrti si nebudem uplatňovať žiadnu finančnú ani
 nefinančnú kompenzáciu od prevádzkovateľa klubu Aikido Dojo Tadashi Vráble.

3. Súhlasím s vyhotovením môjho obrazového a zvukového záznamu (môjho dieťaťa) pri aktivitách Aikido Dojo 
Tadashi Vráble/ Slovenskej Aikido Asociácie a so zverejnením záznamov na webovej stránke Aikido dojo Tadashi Vráble, https://
aikidovrable.sk  a SAA www.aikikai.sk ďalej na facebookovej stránke Aikido Dojo Tadashi Vráble https://www.facebook.com/
AikidoDojoTadashiVráble/ ďalej na YouTube kanáli Aikido Dojo Tadashi Vráble https://www.youtube.com, ďalej na Instagrame 
Aikdo Dojo Tadashi Vráble https://www.instagram.com/aikido.vrable/ a plagátoch Aikido Dojo Tadashi Vráble a Slovenskej Ai-
kido Asociácie a tiež na nástenkách v priestoroch klubu za účelom informovania a prezentácie výsledkov činnosti Aikido Dojo 
Tadashi Vráble a Slovenskej Aikido Asociácie a to po dobu členstva v Aikido Dojo Tadashi Vráble  alebo členstva v Slovenskej 
Aikido Asociácii a 10 rokov po jeho ukončení. Ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa Aikido Dojo Ta-
dashi Vráble a Slovenskej Aikido Asociácie prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie 
alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená 
kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho 
odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osob-
ných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, 
môže dotknutá osoba uplatniť emailovou správou zaslanou na adresu info@aikidovrable.sk . Osobné údaje, ktorých poskytnutie je 
dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli 
získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám (s výnimkou v bode 1.) a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.


