
SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ - matrika 
Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky 

číslo účtu v tvare IBAN: SK5483300000002600932871, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU 
Priezvisko a meno hráča :  Dátum narodenia : 

Adresa trvalého bydliska: Mesto, Ulica, Súpisné číslo/orientačné číslo, PSČ 

Rodné číslo: 

Štátna príslušnosť: Krajina narodenia: 

Tel: E-mail :

Klub:  Povolanie: (nepovinné) 

Adresa na doručovanie písomností: 

Miesto a dátum: Podpis hráča : 

Za materský klub: 

dátum, podpis (pečiatka) 

Za matriku SŠZ : 

 dátum, podpis (pečiatka) 

Súčasťou žiadosti je doklad o uhradení členského príspevku na účet SŠZ. 

Právny základ spracúvania osobných údajov je Zákon o športe  č. 440/2015 Z. z §80. Uplatňuje sa aj 
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - § 1, § 3, § 4, štvrtá, piata a šiesta časť. 
Spracúvanie osobných údajov poskytnutých podľa osobitného predpisu (zvlášť podľa Zákona o športe 
§80) je zákonné aj bez poskytnutie súhlasu dotknutej osoby (§ 13 Zákona o ochrane osobných
údajov). 
Zásady ochrany osobných údajov: 
https://www.chess.sk/download/dokumenty/1558614987Zasadyochranyosobnychudajov.pdf 
Smernica o  ochrane osobných údajov 
https://www.chess.sk/download/dokumenty/1558614947Smernicaoochraneosobnychudajov.pdf 

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY 
v zmysle Zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov týmto dávam Občianskemu združeniu Slovenský šachový zväz, so sídlom 
Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky, IČO: 17 310 571, zast.: Ing. Milan Roman, 
prezident, ako prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu tel. číslo, 
fotografia, povolanie za účelom evidencie členov v matrike združenia. Zároveň dávam súhlas 
poskytnúť osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia medzinárodnej šachovej 
organizácii FIDE výhradne pre účely zápočtu FIDE ELO. 
Spracúvanie osobných údajov sa riadi Zákonom číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a 
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 
V prípade, ak nebude mojej žiadosti o registráciu vyhovené, moje údaje musia byť bezodkladne 
vymazané. 
Týmto vyhlasujem, že som bol poučený o mojich právach ako dotknutej osoby v zmysle vyššie 
citovaného zákona a nariadenia a že som bol informovaný o zásadách spracúvania mojich osobných 
údajov. 

V ............................., dňa..................... 
............................... 

podpis hráča, resp. zákonného zástupcu 
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