
 
 
 

Tanečná škola 

D.S. STUDIO  

PRIHLÁŠKA 2022/2023 
 
 

 ČLEN/TANEČNÍK ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA 

MENO a PRIEZVISKO   

DÁTUM NARODENIA  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ADRESA  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFÓN   

EMAIL   
SKÚSENOSŤ S TANCOM 
/ koľko rokov, kde /  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Svojim podpisom: 
- potvrdzujem, že som si vedomý všetkých pravidiel a podmienok D.S.Studia, ktoré 
som si pred podpisom prihlášky prečítal a súhlasím s nimi. 
- Členovia nie sú poistení proti úrazom. Zákonný zástupca zodpovedá za to, že člen je 
zdravotne, fyzicky aj psychicky spôsobilý, aby sa zúčastňoval tanečných tréningov a 
športových aktivít stým spojených (súťaže, workshopy, sústredenia, atď). Súťažne 
výberové A skupiny/členovia SZTŠ sekcie IDO/ 1x ročne individuálne absolvujú 
športovú prehliadku/ potvrdenie o športovej spôsobilosti vydáva pediater, obvodný 
alebo športový lekár/. 
Zákonný zástupca podpisom prihlášky súhlasí s činnosťou svojho dieťaťa v tanečnej 
škole D.S.Studio bez nároku na odškodnenie pri prípadnom úraze počas tréningov či 
ostatných aktivít D.S.Studia. D.S Studio nenesie zodpovednosť za škody na majetku 
a zdraví členov. 
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov)  
ako zákonný zástupca svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi 
OZ.D.S.STUDIO, Lomonosovova 36, 040 01  Košice, IČO: 35563567 (ďalej 
len: „prevádzkovateľ“)súhlas so spracúvaním osobných údajov môjho dieťaťa pre 
účely:  

1. vedenie evidencie členov tanečnej školy a ich následné nahlasovanie na súťaže 
a sústredenia a to vo vyššie uvedenom rozsahu. � Súhlasím       � Nesúhlasím 
 

NAVŠTEVUJE SKUPINU: 
 

  



Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, 
informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na 5 rokov odo 
dňa ukončenia členstva, prípadne do 30 dní odo dňa odvolania môjho súhlasu (ak je 
to technicky možné). Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky 
zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. 
Osobné údaje v rámci uvedeného účelu budú poskytované príjemcom – organizátorom 
a spoluorganizátorom súťaží, Slovenskému zväzu tanečného športu disciplín IDO, 
medzinárodnej tanečnej organizácii IDO, poskytovateľom ubytovania, poistenia 
a prepravy.  
 
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach: 

- moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas 
obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, 
na ktorý boli získané. 

- ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim 
osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie 
alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo 
na prenosnosť údajov.  

- v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť 
dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky. 

- beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje. 

- beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane 
profilovania.  

 
Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento 
súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu martina@ds-studio.sk 
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa / D.S.Studio, 

Lomonosovova 36, Košice 040 01/ s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na 
obálke. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu 
pred jeho odvolaním. 
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane 
uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás 
prosíme, aby ste nás kontaktovali na vyššie uvedenej e-mailovej adrese, alebo 
korespondenčne. 
 
V Košiciach dňa ...........................                         Podpis  ................................... 
 
(V prípade členov do 18 rokov sa vyžaduje podpis zákonného zástupcu) 
Vyplnenú prihlášku odovzdať najneskôr na druhom tréningu trenérovi alebo na recepcii 
D.S.STUDIA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mgr. Martina Tichá Gašajová   OZ D.S.STUDIO                                       Poštová adresa: 
(prezident OZ)                        IČO:35563567                                          Lomonosovova 36,KE  04001 
info@ds-studio.sk                   DIČ:2021910110                                     Sídlo štúdia:  
0908980477                          IBAN:SK37 0200 0000 0019 1652 9355    Turgenevova38  


