
Prihláška na kurzy SPJ Košice 2019/2020 
 

Meno: Priezvisko 
Adresa: PSČ: 
Dátum nar.: Tel. doma:  v práci: 
E-mail: 
Zamestnanie: 

 
Týmto sa prihlasujem na kurz/y: 
 
Pri celoročných kurzoch uveďte, ktoré dni Vám najviac vyhovujú: 
Pondelok � Utorok � Streda � Štvrtok � Piatok � Nedeľa�  

Vyhovuje Vám predpoludňajšie cvičenie?            Áno � Nie � 
Ak chcete cvičiť u Vami vybraného cvičiteľa, prosíme uveďte jej/jeho meno: 
 

 
Aký je Váš zdravotný stav? Vynikajúci �  dobrý �  vyhovujúci�  

Cvičenie mi odporučil lekár: � 
Ak máte zdravotné problémy, prosíme uveďte aké: 
 

Pozn.: Bežný celoročný kurz je pre osoby s priemerným zdravím 
Od kurzu očakávam:  
 

Denne viem cvičeniu venovať:   � hodín  � minút Je to môj �-tý SPJ kurz 
 

Stravu 
mám: 

Bežnú � Mliečno- vaječno- 
vegetariánsku � 

Mliečno- 
vegetariánsku � 

Veganskú � Makro 
biotickú � 

Inú � Konzumujem alkohol:   áno �            nie � výnimočne � 
Fajčím � Nefajčím � Nešportujem � Športujem � Športujem zriedkavo � 
Ak áno, aký/é šport/y?: 
Akých kurzov jogy (alebo príbuzných smerov) Ste sa už zúčastnili?: 
 
Ak Ste ich absolvovali, v čom Vám pomohli?: 
 
Mohli by Ste v práci našej organizácie pomôcť? Áno � Nie � 
Ak áno v čom? Administratíva �, Organizačné práce �, Sponzorovanie akcií �, Získanie 
telocvične �, Získanie cvičiteľskej kvalifikácie �,  
Iné (špecifikujte prosím): 
................................................................................................................... 
Prosím napíšte, kde ste sa o našich kurzoch dozvedeli: 
 
 

Účastníci kurzov sa stanú na dobu kurzov členmi SPJ a majú možnosť prednostnej účasti na podujatiach pre členov.  

  
Ak chcete prihlášku poslať poštou, adresa je: SPJ, Kováčska 16, 040 01 KOŠICE 

Elektronickou poštou zasielajte prihlášky na: spjke@netkosice.sk 
 
 
 
 
 



 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
udelený podľa § 13 ods. 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

 
Dotknutá osoba – ako na predchádzajúcej strane.   
 
Prevádzkovateľ:  Spoločnosť priateľov jogy 
    Kováčska 16, 040 01 Košice – Staré Mesto 
    IČO: 00680290 
    Občianske združenie 
    Tel.: 0905489363 
    Mail:  spjke@netkosice.sk  

 
Zákonnosť spracúvania: 
 
Dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas na spracovanie svojich 
osobných údajov v rozsahu a za účelom presne špecifikovaných v tomto písomnom súhlase. Súhlas sa udeľuje v súlade 
s ustanoveniami § 5 písm. a), § 13 ods. 1, písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) a d) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v platnom znení 
 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: 
 

Titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, telefónne číslo, mailová adresa, 
zamestnanie, údaje pre vedúceho cvičenia. 
 
Účel spracúvanie osobných údajov: 
 

Účasť dotknutej osoby ako cvičenca na celoročnom alebo inom kurze jogy organizovanej 
prevádzkovateľom a informovanie o kurzoch.  
Evidencia účastníkov kurzov, plnenie zákonných a zmluvných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s vedením 
účtovníctva, evidenciou členskej základne, informovanie členov o akciách a podujatiach organizovaných 
prevádzkovateľom a s tým spojená evidencia a korešpondencia. 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: 
 
Zák. č. 18/2018 Z. z.   o ochrane osobných údajov 
zák. č. 40/1964 Zb.   Občiansky zákonník 
zák. č. 83/1990 Zb.   o združovaní občanov 
zák. č. 440/2015 Z. z.  o športe 
zák. č. 110/2016 Z. z.  o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v 

športe 
 
Identifikácia príjemcu, ktorému budú osobné údaje ďalej poskytnuté: 
 

Osobné údaje nebudú poskytované žiadnym tretím osobám. Osobné údaje nebudú postupované do 
tretích krajín. 
 
Doba uchovávania osobných údajov: 
 

Počas trvania kurzu, do ktorého sa dotknutá osoba prihlásila a kým dotknutá osoba nepožiada 
o výmaz..  
 
Mlčanlivosť: 
 

Prevádzkovateľ je v súlade s ustanovením § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj 
po ukončení spracúvania osobných údajov. 
 
Právo na výmaz osobných údajov: 
 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, 
ktoré sa jej týkajú. 
 
Podpis dotknutej/prihlásenej osoby:  

    ____________________________ 
 
 
Dátum:  


	Pozn.: Bežný celoročný kurz je pre osoby s priemerným zdravím

