EVIDENČNÝ LIST
REPREZENTANTA SR

I. Osobné údaje
Meno a priezvisko
Dátum narodenia

Miesto narodenia

Výška (cm)

Hmotnosť (kg)

Trvalé bydlisko
Korešpondenčná adresa
Číslo účtu (IBAN)

Banka (SWIFT)

Mobilný telefon

E-mail
Meno matky za svobodna

II. Kontakt na zákonných zástupcov (osoba nad 18 rokov uvedie kontakt na rodičov alebo inú osobu)
Zákonný zástupca (otec, matka, iný)

Meno

Priezvisko

Kontakt (e-mail, mobil)

E-mail

Mobil

Zákonný zástupca (otec, matka, iný)

Meno

Priezvisko

Kontakt (e-mail, mobil)

E-mail

Mobil

III. Osobné doklady
Číslo pasu

Platnosť do

Číslo OP

Platnosť do

Číslo EU preukazu poistenca

Platnosť do

Prílohou Evidenčného listu reprezentanta sú aj kópie hore uvedených dokladov. V prípade akejkoľvek zmeny dokladov (strata, výmena) je reprezentant povinný
bezodkladne dodať kópiu nového dokladu na Sekretariát SPF.

IV. Zamestnávateľ
Názov zamestnávateľa alebo školy
Odbor štúdia (iba v prípade študenta)
Začiatok štúdia alebo zamestnania

V. Ostatné údaje
Osobný tréner
Kontakt (mobil)

Kontakt (e-mail)

VI. Príslušnosť k riadnemu členovi SPF (klub, oddiel)
Riadny člen SPF
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VII. Reprezentačné oblečenie
Tričko (XS,S,M,L,XL,XXL)

Trenky (XS,S,M,L,XL,XXL)

Tepláková súprava (XS,S,M,L,XL,XXL)

Obuv (EU veľkosť)

Tréningové plavky
Muži veľkosti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Ženy veľkosti 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50

Pretekárske plavky LZR X
Muži veľkosti 21,22,23,24,25,26,27,28
Ženy veľkosti 20,21,22,23,24,25,26,27,28

Pretekárske plavky LZR 2
Muži veľkosti 20,22,24,26,28,30,32
Ženy veľkosti 16,18,20,22,23,24,25,25L,26,26L,27,27L,28,28L,29

Pretekárske plavky pre vodné pólo
len pre reprezentantov vo vodnom póle

Ako dotknutá fyzická osoba týmto v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
poskytujem súhlas Slovenskej plaveckej federácii (Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava) so spracovaním mojich osobných údajov na
účel prihlasovania mojej osoby na súťaže doma i v zahraničí, pre potreby evidencie a archivácie členov reprezentačných tímov a to
všetko v rozsahu podľa § 79 a nasl. zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súhlas so
spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia osoby, ktorá bude z rozhodnutia Slovenskej plaveckej federácie vysielaná na reprezentačné akcie, v súvislosti s
ktorými, členov repezentačných tímov Slovenskej plaveckej federácie zastupuje pri konaní pred verejnými a štátnými orgánmi, alebo
pri konaní pred domácimi a medzinárodnými športovými organizáciami.
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bola/bol poučený o svojich právach pri spracovaní osobných údajov, a že svoje osobné
údaje, ktoré som poskytla/poskytol sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné. Týmto súčasne podľa § 11 zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem súhlas SPF ňou zamestnaných/
poverených fotografov/kameramanov fotiť a/alebo filmovať. Takto získané fotografie, filmy a videozáznamy môžu byť použité len na
nasledovný účel: zverejnenie na webovej stránke SPF a jej profiloch na sociálnych sieťach, v masmédiách, na tvorbu publikácií a na
vzdelávacie účely, ktoré môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené len na printové médiá, rozhlas, televízia, profilové bulletiny a karty, plagáty, ktoré sú verejne šírené a publikované formou informačných bulletinov, tlačových správ, prospektov, brožúr, plagátov, webových
stránok, letákov a propagačných publikácií. Tento súhlas platí až do odvolania.

dátum

podpis reprezentanta

podpis zákonného zástupcu

(u reprezentanta mladšieho ako
18 rokov)
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