
Žiadosť o individuálnu registráciu HRÁČA v STZ
Pre úspešnú registráciu, treba vyplniť všetky kolónky!

Štátna príslušnosť:

Krajina narodenia: Dátum narodenia:

Pohlavie (muž, žena): Rodné číslo:

Krstné meno:

Priezvisko, titul:

Priezvisko za slobodna, rodné:

Adresa trvalého pobytu: ulica, číslo:

mesto, PSČ:

ulica, číslo:

mesto, PSČ:

Kontakt: mailová adresa:

mobil hráč:

SAPT Bratislava

Túto časť vyplní a podpíše poverený zástupca klubu resp.RTZ v zmysle kolektívnej registrácie:

Katarina Palenikova

Registračné číslo klubu v STZ: 080122

Podpisom potvrdzujem overenie údajov o žiadateľovi (čl 14 RP):

Uhradená suma:

Hráčovi bude vytvorený na základe tejto žiadosti profil aj v Zasportujsiopen, cez ktorý sa prihlasuje na tieto turnaje.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ja dolupodpísaný žiadateľ o registráciu:  

u hráčov do 18 rokov uveďte meno podpísaného zákonného zástupcu:

Týmto vyjadrujem súhlas:

ÁNO NIE

dátum vlastnoručný podpis hráča, u hráčov do 18 rokov podpis zákonného zástupcu

Adresa na doručovanie 
(vyplniť iba ak sa líši od 
trvalého pobytu):

mobil rodič (iba u hráčov do 18 r.):

REGISTRUJEM sa DO (uveďte názov klubu):

Čitateľné meno podpísaného 
zástupcu klubu:

podpis povereného zástupcu klubu v zmysle 
kolektívnej registrácie

Žiadam o registráciu na počet rokov (sezón):
Vyplňte iba pre kategóriu DETI !!!

Forma úhrady poplatku (prevodný príkaz, 
vklad, poštová poukážka,...):

Dátum úhrady:

Mám záujem o vytvorenie profilu na www.zasportujsiopen.sk (vyplňte do konkrétnej kolónky áno/nie):

pre TENIS - turnaje seniorov (od 35 r.) : pre PLÁŽOVÝ TENIS (dorast, dospelí):

Podpisom potvrdzujem, že všetky zákonne poskytnuté údaje v tejto žiadosti pre ďalšie spracovanie v zmysle 
informácií o spracovaní údajov (viď nižšie) sú pravdivé a úplné.

v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre 
prevádzkovateľa Slovenský tenisový zväz, Príkopova 3255/6, 83103 Bratislava

s uverejňovaním fotografií žiadateľa pre účely propagácie tenisu na www.stz.sk, v 
tlačovinách, bilbordoch a newsletteroch STZ:

Upozornenie: prípadný nesúhlas nemá vplyv na zákonné zverejňovanie foto družstva v zápise zo stretnutia v zmysle článku 122 
súťažného poriadku tenisu, ktoré je súčasťou spracovania a overenia pravosti dosiahnutých výsledkov.



Účet číslo: SK5011000000002629730229           STZ, športovo-technický úsek

Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 102 Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Registračné poplatky:

V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných 
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred 
jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je 
prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nižšie uvedené informácie:

Prevádzkovateľ: Slovenský tenisový zväz, Príkopova 3255/6 83103 Bratislava, e-mail: stz@stz.sk

Zodpovedná osoba: Nie je vymenovaná

Účel spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ, ako národný športový zväz, prevádzkuje systém 
„e-tenis“ a „zasportujsiopen“ s osobnými údajmi o svojich členoch - fyzických osobách za účelom 
evidencie, zabezpečenia účasti, spracovania a overenia pravosti dosiahnutých výsledkov na športových 
podujatiach ako i zabezpečenia ďalších služieb (ubytovanie, doprava, poistenie a podobne), zasielania 
informácií, propagácie.

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle Stanov a športovo-technických 
predpisov STZ, súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

Príjemca získaných osobných údajov: Sprostredkovateľ i-B2B.eu s.r.o., Nádražni 740, 75301 Hranice, 
Česká republika – spoločnosť poskytujúca prenájom serveru.

Doba uchovávania osobných údajov: Počas existencie prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje od dotknutých osôb, aby mohol poskytovať svoje služby uvedené 
ako „Účel spracúvania osobných údajov“ vyššie. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov 
nebude toto možné.

Bankové spojenie STZ: Zasielajte na adresu:

Hráči do 10 rokov..................................   5,- €/ na tenisový rok
Hráči od 11 do 59 rokov........................ 30,- €/ na 2 tenisové roky
Hráči od 60 rokov...................................10,- €/ na 2 tenisové roky
Cudzí štátny príslušník..........................15,- €/ na 1 tenisový rok

Žiadosť o registráciu bude zrealizovaná na základe dôsledne vyplnenej žiadosti a až po pripísaní platby na 
účet STZ.

Hráč, resp. zákonný zástupca hráča je povinný sledovať aktuálny stav svojej registrácie a v prípade 
zistenia nezrovnalostí alebo zmeny údajov je povinný obratom kontaktovať STZ.


	hráč

