Slovenská basketbalová asociácia

Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel, fax: 02/491 14 545
www.slovakbasket.sk, e-mail: sekretariat@slovakbasket.sk
Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

REGISTRAČNÝ FORMULÁR KLUBOVÉHO MANAŽÉRA ISSBA
AKTIVÁCIA, DEAKTIVÁCIA - KLUBOVÝ MANAŽÉR ISSBA
KLUB
Názov klubu *
Obchodné meno, právna forma *
Dátum založenia klubu (registrácie)
IČO *
DIČ **
IČ DPH **
Korešpondenčná adresa *
Sídlo *
Štatutárny orgán klubu *
*
**

povinný údaj
údaj sa vypĺňa iba v prípade, ak Vám bol pridelený

ŠTATUTÁRNY ORGÁN KLUBU SPLNOMOCŇUJE NA FUNKCIU
„KLUBOVÝ MANAŽÉR ISSBA“ NASLEDOVNÚ OSOBU
KLUBOVÝ MANAŽÉR ISSBA
Priezvisko *
Rodné priezvisko
Meno *
Titul
Registračné číslo alebo rodné číslo ***
Dátum narodenia *
Štátna príslušnosť *
Mobilné číslo
OSOBNÁ emailová adresa *
Ulica
Číslo domu
PSČ
Obec
Štát
* povinný údaj
** údaj sa vypĺňa iba v prípade, ak Vám bol pridelený
*** registračné číslo z ISSBA, rodné číslo len pri registrácii nového člena!
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DEAKTIVÁCIA KLUBOVÉHO ISSBA MANAŽÉRA
Registračné číslo ***
Priezvisko *
Meno *
* povinný údaj,
*** registračné číslo z ISSBA

POPIS FUNKCIE KLUBOVÉHO ISSBA MANAŽÉRA
Klubový manažér ISSBA vykonáva v Informačnom systéme Slovenskej basketbalovej asociácie
(ďalej aj ako "ISSBA") popri spracovaní osobných údajov hráčov na účely ich registrácie, prestupov
a hosťovaní najmä tieto úlohy:
• spravuje všetky fakturačné a kontaktné údaje o klube a je povinný informovať príslušný riadiaci orgán
súťaže SBA o týchto zmenách bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od prevedenia zmeny, porušenie
tejto povinnosti je disciplinárnym previnením,
• vykonáva základné registrácie hráčov, potvrdzuje a žiada o prestupy a hosťovania,
• spravuje prihlášky do súťaží, zápisy o stretnutí tímov, súpisky tímov,
• spravuje podania klubu na orgány SBA prostredníctvom ISSBA,
•
systému, /klubmi, orgánmi SBA a ďalšími subjektmi/
• spravuje ďalšie prístupy do ISSBA v rámci klubu.

Prijatie plnomocenstva

Klubový manažér ISSBA podpisom na tomto formulári prijíma plnomocenstvo, ktoré mu bolo klubom udelené
a súčasne prehlasuje, že svoju funkciu klubového manažéra ISSBA bude vykonávať riadne, čestne a v súlade
s predpismi SBA. Klubový manažér ISSBA berie na vedomie, že porušenie povinností klubového manažéra
ISSBA je disciplinárnym previnením, ktoré bude potrestané v súlade s Disciplinárnym poriadkom SBA.

Informácie pre vyplnenie a zaslanie registračného formuláru
Tento formulár je nutné vytlačiť, vyplniť, podpis štatutára/štatutárov
a klubového manažéra/klubových manažérov úradne overiť a následne zaslať na adresu:
Slovenská basketbalová asociácia, korešpondenčná adresa Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
Zasielajte len originál, kópie a iné formy (scan) sú neplatné.
Informácie o ďalšom postupe Vám budú zaslané na Vami zadanú emailovú adresu.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Horemenovaný a dolupodpísaný týmto dobrovoľne, slobodne, vážne a zrozumiteľne dávam súhlas Slovenská
basketbalová asociácia, so sídlom Junácka 6, 832 80 Bratislava (ďalej len „SBA“) na spracovanie mojich osobných
údajov v rozsahu údajov uvedených na registračnom formulári z dôvodu mojej jedinečnej registrácie
v Informačnom systéme, ktorého prevádzkovateľom je SBA, pre výlučne vnútorné potreby SBA na dobu mojej
registrácie členstva v SBA. Taktiež týmto dávam dobrovoľne súhlas SBA, aby zverejnili moje osobné údaje v rozsahu:
meno, priezvisko, registračné číslo, funkcia na verejných platformách prevádzkovaných SBA na účel verejného
overenia mojej identity na dobu môjho členstva v SBA.
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v predošlej vete, na ktorých zverejnenie som súhlas dal, na účel verejného overenia mojej identity na dobu
môjho členstva v SBA.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE KLUBOVÉHO MANAŽÉRA ISSBA.
Zaškrtnutím štvorčeka čestne vyhlasujem, že moja spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená a že som
nebol právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný zločin, úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný
trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin
všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných
veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám, iný trestný čin spáchaný so zbraňou, násilím,
hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku. Vyhlasujem tiež, že
obsahu stanov SBA som porozumel a som si vedomý všetkých svojich práv a povinností, ktoré sa viažu na
členstvo v SBA.

Som si vedomý svojich práv podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, o ktorých som bol poučený.
Som si vedomý, že svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, najmä ak SBA poruší svoje povinnosti týkajúce
sa ochrany a bezpečnosti mojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Klub je povinný oznámiť ukončenie pôsobnosti poverenej osoby vo funkcii Klubový manažér ISSBA.
Dátum:

Overený podpis klubového manažéra: ISSBA:

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

Dátum:

….................................................

Overený podpis štatutárneho orgánu klubu:

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

….................................................

PODPIS ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU KLUBU A KLUBOVÉHO MANAŽÉRA
JE POTREBNÉ ÚRADNE OVERIŤ, INAK JE REGISTRÁCIA NEPLATNÁ!
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