
Matrika – Prihláška k registrácii hráča

Informácie o hráčovi

Priezvisko ***

Rodné priezvisko

Meno ***

Titul

Dátum narodenia ***

Rodné číslo ***

Pohlavie

Štátna príslušnosť ***

Adresa

Fotografia Zaslať elektronicky na adresu matriky, minimálny rozmer 600x800px, foto od pliec hore.

Informácie o klube

Registrujúci klub

 *** povinný údaj

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Horemenovaný a dolupodpísaný hráč týmto dobrovoľne, slobodne, vážne a zrozumiteľne dávam súhlas združeniu:  Slovenský futbalový 

zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 00687308 (ďalej len „SFZ“) na  spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu údajov 
uvedených v registrácii,  výhradne pre potreby vytvorenia evidencie matriky hráčov registrovaných na Slovensku, ktorá bude mať papierovú 
formu a elektronickú formu v podobe Informačného systému slovenského futbalu, ktorého prevádzkovateľom je SFZ pre vnútorné potreby SFZ 
(najmä na obsadzovanie na futbalové stretnutia, vyhotovenie štatistík o stretnutiach) na dobu môjho pôsobenia ako hráč. Zároveň dávam týmto 
dobrovoľne  súhlas SFZ,  aby  moje  osobné  údaje  v rozsahu uvedenom  v  registrácii  v rámci  ich  spracovania  SFZ  sprístupnil všetkým 
regionálnym futbalovým zväzom a oblastným futbalovým zväzom na Slovensku na účel plnenia vnútorných potrieb jednotlivých zväzov na dobu 
môjho pôsobenia ako hráč. Taktiež týmto dávam dobrovoľne súhlas SFZ, aby zverejnil moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum 
narodenia, registračné číslo, funkcia na verejnom registri prevádzkovanom SFZ na účel verejného overenia mojej identity podľa registračného 
čísla na dobu môjho pôsobenia ako hráč.

Som si vedomý svojich práv podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, o ktorých som bol poučený. Som si vedomý, 
že svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, najmä ak SFZ poruší jeho povinnosti týkajúce sa ochrany a bezpečnosti mojich osobných 
údajov, obzvlášť v prípadoch uvedených v § 20 ods. 3 zákona č.  428/2002 Z. z.

Dátum: Podpis registrovaného: …..................................

Súhlas zástupcu klubu

Meno Priezvisko: Pečiatka a podpis: …..................................

Súhlas zákonného zástupcu (povinný do 18 rokov)

Meno Priezvisko: Podpis : …..................................
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Zaškrtnutím štvorčeka dávam dobrovoľne súhlas SFZ na zverejnenie mojej fotografie spolu s údajmi uvedenými v predošlej vete, na ktorých 
zverejnenie som súhlas dal, na účel verejného overenia mojej identity podľa registračného čísla na dobu môjho pôsobenia ako hráč.

Občan Slovenskej republiky Zahraničný (registruje výhradne Matrika SFZ)
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