REGISTRAČNÝ FORMULÁR
Klubový ISSF manažér
Klub
Názov klubu ***
Obchodné meno / Názov ***
Dátum založenia klubu (registrácie)
IČO ***
DIČ ***
IČ DPH ***
Poštová adresa

Ulica íslo, Mesto, PS

Sídlo (fakturačná adresa) ***

Ulica íslo, Mesto, PS

Email
Štatutárny orgán klubu ***

Meno Priezvisko

splnomocňuje na funkciu „Klubový ISSF manažér“ nasledovnú osobu
Klubový ISSF manažér
Pozícia v klube
Priezvisko ***
Rodné priezvisko
Meno ***
Titul
Dátum narodenia ***
Rodné číslo ***
Štátna príslušnosť ***
Mobil
Email *** (slúži aj ako prihlasovacie meno)
Fotografia

Zaslať elektronicky na adresu registracia@futbalnet.sk,
minimálny rozmer 600x800px, z emailovej adresy uvedenej v
predchádzajúcom riadku, od pliec hore.

*** povinný údaj
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Klubový ISSF manažér
Ulica
Číslo domu
PSČ
Obec
Štát

Popis funkcie klubového ISSF manažéra
Klubový ISSF manažér vykonáva v Informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej aj ako "ISSF") popri
spracúvaní osobných údajov hráčov na účely ich registrácie, prestupov a hosťovaní najmä tieto úlohy:
• spravuje matriku hráčov, vykonáva prvotné registrácie hráčov, potvrdzuje transfery,
• spravuje tímy a súťaže, zápisy o stretnutí tímov, súpisky tímov,
• spravuje podania klubu na komisie,
• spravuje notifikácie a internú komunikáciu v ISSF medzi klubmi a zväzmi,
• spravuje ďalšie prístupy do ISSF v rámci klubu

Prijatie plnomocenstva
Horemenovaný a dolupodpísaný klubový ISSF manažér týmto prijímam plnomocenstvo, čo potvrdzujem svojím
podpisom.

Informácie pre vyplnenie a zaslanie registračného formuláru
Tento formulár je nutné vyplniť v počítači, vytlačiť, podpísať, úradne overiť podpis štatutárneho orgánu klubu
uvedeného v časti formuláru „Klub“ a následne zaslať na adresu Slovenského futbalového zväzu:
ISSF Registrácia
Slovenský futbalový zväz
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
Zasielajte len originál, kópie a iné formy sú neplatné.

Informácia o aktivovaní prístupového konta
Informáciu o aktivovaní prístupu do ISSF obdržíte na emailovú adresu splnomocneného klubového ISSF
manažéra uvedenú v časti „Klubový ISSF manažér“. O spustení aktivácie prístupových kont budete informovaný
pomocou Úradnej správy SFZ na stránke www.futbalsfz.sk.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov.
Horemenovaný a dolupodpísaný klubový ISSF manažér 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 na registračnom formulári, ktorý je
neoddeliteľnou časťou tohto súhlasu na účel zabezpečenia podmienok futbalu ako hry v súlade s futbalovými
predpismi prostredníctvom Informačného systéme slovenského futbalu, ktorého prevádzkovateľom je SFZ pre
výlučne vnútorné potreby SFZ na dobu môjho pôsobenia vo funkcii klubový ISSF manažér. Taktiež týmto dávam
dobrovoľne súhlas SFZ, aby zverejnil moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia,
registračné číslo, funkcia klubový ISSF manažér, klub na verejnom registri prevádzkovanom SFZ na účel verejného
overenia mojej identity podľa registračného čísla na dobu môjho pôsobenia vo funkcii klubového ISSF manažéra.

✘

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 vo funkcii klubového ISSF manažéra.

Slovenský futbalový zväz | Trnavská cesta 100 | 821 01 Bratislava | tel.: +421 2 4820 6000 | fax: +421 2 4820 6099 | e-mail: office@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk
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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.
Klub je povinný písomne oznámiť ukončenie pôsobnosti poverenej osoby vo funkcii Klubový ISSF manažér.

Dátum:

Podpis klubového ISSF manažéra: …....................................................

Dátum:

Podpis štatutárneho orgánu klubu: …....................................................

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