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MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1. mája 834/29,020 01 Púchov, IČO: 36332500, DIČ: 2021774557, 
IČ DPH: SK2021774557, zapís. v OR SR Trenčín, odd. Sro, vl.č. 14302/R 
Prevádzkovateľ športového klubu: Púchovský hokejový klub MŠK Púchov 
Prevádzkovateľ športového klubu: Púchovský futbalový klub MŠK Púchov 
Prevádzkovateľ športového klubu: Volejbalový oddiel 1970 MŠK Púchov 

________________________________________________________________________________ 

 

Karta hráča MŠK Púchov 
 
KLUB: 
(označiť x) 

       hokejový  
       klub 

      futbalový 
       klub 

      volejbalový  
       klub 

 

   Údaje o hráčovi (žiadateľovi) 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Adresa trvalého 
bydliska (Ulica, Číslo, 
PSČ, Mesto): 

 

Adresa prechodného 
bydliska:   

Rodné číslo:  

Štátna príslušnosť:  

Miesto narodenia:  

Tel. kontakt:  

E-mail:  

(ďalej len Žiadateľ) 

 

V prípade, že Žiadateľ nedosiahol vek 18 rokov uvedie svoje údaje aj zákonný zástupca: 
 

1. zákonný zástupca (tieto údaje budú na faktúre zo systému PAYSY) 

Meno a priezvisko:  

Adresa trvalého 
bydliska (Ulica, Číslo, 
PSČ, Mesto): 

 

Tel. kontakt:  

E-mail:  
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2. zákonný zástupca (tieto údaje budú na faktúre zo systému PAYSY) 

Meno a priezvisko:  

Adresa trvalého 
bydliska (Ulica, Číslo, 
PSČ, Mesto): 

 

Tel. kontakt:  

E-mail:  

 
Hráč je registrovaný v športovom klube, ktorý prevádzkuje športový klub MŠK Púchov, 
prostredníctvom registrácie na príslušnom športovom zväze, prípadne federácii. Hráč, resp. jeho 
zákonný zástupca prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne dôvody alebo prekážky, pre ktoré by 
Hráč nemohol vykonávať športovú činnosť.  
 
Ďalej prehlasujem, že súhlasím s podmienkami prevádzky príslušného športového klubu 
(prevádzkové poriadky, smernice, interné usmernenia a pokyny), v ktorom realizuje svoju 
športovú činnosť Hráč. Druh prevádzky športového klubu MŠK Púchov je vyznačená na začiatku 
tejto Karty hráča. 
 
Žiadateľ a jeho zákonní zástupcovia týmto zároveň súhlasia so spracovaním  osobných údajov 
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 2016/679  v rozsahu a na účely uvedené v dokumente “Informácia o spracúvaní 
osobných údajov športovca“ zverejnenom na webovom sídle klubu www.mskpuchov.sk v sekcii 
ŠPORTOVÉ KLUBY MŠK PÚCHOV. V tejto sekcii sú uvedené aj podmienky týkajúce sa 
spracúvania osobných údajov a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov.  
 
Žiadateľ sa zaväzuje riadne a včas uhrádzať účastnícke poplatky hráča príslušného športového 
klubu MŠK Púchov v zmysle platných predpisov Klubu, ktoré sa zverejňujú na 
www.mskpuchov.sk. 

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

 

 

_______________________________ _______________________________ 

              (podpis hráča nad 18 rokov)       (podpis 1. zákonného zástupcu) 

 

 

 _______________________________ 

      (podpis 2. zákonného zástupcu) 

 


