BOCCIA - KLASIFIKAČNÝ LIST ŠPORTOVCA
Športovo-technická komisia boccie ručí za použitie vyplneného tlačiva výhradne na klasifikačné účely športovcov boccie za účelom ich zaradenia do
príslušných BC kategórií. Klasifikácia športovcov sa môže meniť v závislosti od ich aktuálneho zdravotného stavu. Poskytnuté údaje nebudú zverejňované a
poskytované osobám mimo komisie v súlade so znením zákona o ochrane osobných údajov. Národnú klasifkáciu môže zmeniť výlučne Medzinárodná
klasifikačná komisia BISFed.
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, ďalej len " Zákon".
Poskytnuté osobné údaje bude Športovo-technická komisia boccie spracúvať výlučne za účelom klasifikačného zaradenia dotknutej osoby v rámci SR a jeho
športových aktivít. Poskytnuté osobné údaje bude Športovo-technická komisia boccie spracúvať v súlade so Zákonom a Zásadami o ochrane osobných
údajov. Údaje nebudú nikde zverejňované a budú slúžiť výlučne pre účely zdravotnej klasifikácie vykonávanej osobou poverenou Športovo-technickou
komisiou boccie na Slovensku.
Týmto vyhlasujem, že som bol poučený o právach ako dotknutej osoby v zmysle vyššie citovaného zákona a nariadenia a že som bol informovaný o Zásadách
spracúvania osobných údajov ako aj o skutočnosti, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

INFORMÁCIE O ŠPORTOVCOVI
meno

priezvisko

/

rodné číslo

dátum narodenia

adresa / ulica

číslo

mesto / obec

PSČ

e-mail

ÚDAJE O ČLENSKEJ PRÍSLUŠNOSTI ŠPORTOVCA
názov kmeňového športového klubu
mobil

meno štatutára ŠK
adresa / ulica

číslo

mesto / obec

PSČ

e-mail

VYJADRENIE LEKÁRA
Presná lekárska diagnóza športovca
Dôležitá informácia / upozornenie lekára

Vyjadrenie/odporúčanie lekára (zaškrtnite jednu z možností alebo uveďte ďalšiu):
Menovaný/á je spôsobilý/á vykonávať športové aktivity.
Na základe zdravotnej diagnózy neodporúčam vykonávať športové aktivity.
Iné :

pečiatka a podpis ošetrujúceho lekára

Prehlasujem, že všetky vyplnené údaje v tomto tlačive sú správne a pravdivé a súhlasím s ich poskytnutím Športovo-technickej komisii
boccie za účelom mojej klasifikácie.

kontakt športovca ( tel. / mobil )

Športovec zaradený/á do kategórie:

BC

podpis športovca alebo zákonného zástupcu

Dátum klasifikácie :

pečiatka a podpis hl. klasifikátora pre SR

