
D O H O D A 

medzi 

Klubom plávania AQUACITY Poprad 

a 

športovcom vo veku nad 18 rokov 

 

 

Klub plávania AQUACITY Poprad sa zaväzuje:  
1. Zabezpečiť tréningové podmienky pre svojho člena, zodpovedajúce jeho veku a výkonnosti. 

2. Zabezpečiť kvalifikovaných trénerov na vedenie tréningového procesu. 

3. Formou tréningovej činnosti zabezpečovať výkonnostný rast pretekára. 

4. V rámci finančných možností Klubu plávania AQUACITY Poprad (ďalej len Klub) zabezpečiť účasť na 

pretekoch doma a v zahraničí, s prihliadnutím na výkonnosť pretekára. 

5. Dbať na bezpečnosť svojich zverencov počas tréningov, súťaží a akcií organizovaných klubom, SPF a na 

akciách súvisiacich s činnosťou klubu. 

6. Zabezpečiť plavecké tréningové pomôcky napomáhajúce tréningovému procesu. 
 

Športovec sa zaväzuje:  
1. Pravidelne sa zúčastňovať tréningového procesu podľa rozvrhu tréningov plaveckej skupiny, do ktorej bol 

zaradený. Počas tréningu plniť a dodržiavať pokyny trénera, disciplinovane a zodpovedne vykonávať 

tréningové postupy stanovené trénerom. 

2. Predchádzať poškodeniu zdravia dodržiavaním správnej životosprávy, rešpektovať pokyny trénera, dbať na 

dostatočný prísun vitamínov a minerálov. 

3. Vzorne reprezentovať klub po stránke športovej aj spoločenskej doma aj v zahraničí. 

4. Starať sa o jemu pridelený výstroj, v prípade straty, poškodenia výstroja a pomôcok nahradiť spôsobenú 

škodu. 

5. V prípade prestupu sa riadiť prestupovým poriadkom SPF. 

6. Informovať o individuálnom uzatváraní sponzorských zmlúv. V predstihu konzultovať uzatvorenie takejto 

zmluvy tak, aby nedošlo k rozporom medzi pretekárom a klubom. 

7. Nezasahovať nevhodným spôsobom do tréningového procesu, nominácií na jednotlivé podujatia a dianie 

v klube. 

8. Pravidelne uhrádzať členské príspevky do klubu, ktorých výšku a spôsob uhrádzania stanovuje správna rada 

klubu. 

9. Vyrovnať všetky hospodárske náležitosti vo vzťahu voči klubu po ukončení členstva, vrátane prestupu do 

iného klubu v súlade s prestupovým poriadkom SPF. 

10. Riadiť sa stanovami klubu, ktoré sú zaregistrované na MV SR. Prípadné pripomienky a návrhy smerom 

k práci klubu predkladať v súlade so stanovami klubu. 

11. Dodržiavať pravidlá športov v pôsobnosti Klubu, pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia 

proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe 

vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Poprade dňa ..............................  Meno športovca: _____________________________ 

 

 

.........................................................     .......................................................... 

Klub plávania AQUACITY Poprad      podpis športovca  

 

 

 

 

 



PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, (ďalej len GDPR)  

 

 

Dotknutá osoba:   ...................................................................................................... 

Prevádzkovateľ:   Klub plávania Aquacity Poprad 

Športová 1397/1, 058 01 Poprad 

IČO: 42038154 

 

Rozsah osobných údajov:   

Meno, priezvisko športovca: ..................................................................................................... 

Adresa:      ..................................................................................................... 

Dátum narodenia:     ..................................................................................................... 

Email:  ........................................................   Telefónny kontakt: ........................................... 

 

 

Účel spracovania: 

1. SÚHLASÍM s uvedením  a spracovaním osobných kontaktných údajov: meno, priezvisko, 

adresa, emailová adresa, telefónny kontakt. 

2. SÚHLASÍM s uvedením a spracovaním osobných údajov plavca na súpisku pre plavecké 

preteky, ktoré sú potrebné na zaradenie plavca do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa 

veku: pohlavie, dátum narodenia, rodné číslo.  

3. SÚHLASÍM so zverejnením výsledkov, ako aj s uvedením osobných údajov plavca na webovej 

stránke www.aquap.sk, facebookovom konte KP Aquacity Poprad. 

4. SÚHLASÍM so zverejnením fotografií, videonahrávok z pretekov, zo sústredení, športových 

a iných podujatí. 

5. SÚHLASÍM s poskytnutím a uvedením údajov o športovcoch a športových odborníkoch, ako sú 

údaje o výške, váhe, fotografia tak ako sú uvedené v príslušných ustanoveniach zákona o športe.  

6. SÚHLASÍM s poskytnutím osobných údajov  a fotografie sprostredkovateľovi - Aquapark 

Poprad, s.r.o., Športová 1397/1, 05801 Poprad za účelom vydania klubovej členskej karty (meno, 

priezvisko, fotografia).  

 

 

Právny základ spracovania osobných údajov – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba 

vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.  

Doba uchovávania osobných údajov – predmetný súhlas sa udeľuje po dobu trvania členstva dotknutej 

osoby v KP Aquacity Poprad. 

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný 

súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie 

uvedenej doby. 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných 

údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi. 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa 

prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo 

http://www.aquap.sk/


obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a 

právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 

Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami 

a súhlasí s nimi. 

 

 

 

  

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

        ..................................................... 

Dotknutá osoba 

 


