
    DELF, o.z. 

     Zd. Nejedlého 45,   934 05 Levice   Slovenská republika 

     IČO: 42122716  DIČ: 2023213126 

     tel. 0911414189, 0907079142 

 

Meno a priezvisko žiadateľa/ov, titul: ........................................................................................................ 

Meno a priezvisko dieťaťa (mladistvého): ................................................................................................. 

Dátum narodenia  dieťaťa (mladistvého): .................................................................................................. 

Adresa (ulica, mesto, PSČ): .......................................................................................................................... 
Telefón/ email: .......................................................................................................................................................... 

 

Má vaše dieťa nejakú lezeckú kvalifikáciu (*zaškrtnite)?   

 Nie             

Áno (ak áno, uveďte: ...............................................................................................................................................) 

   

 

 Súhlas, aby mladistvý vykonával lezecký výcvik na lezeckej stene 
                                                                                                                                                                         
Súhlasíme, aby sa náš(a) syn /dcéra mohli zúčastňovať lezeckého výcviku, na umelej lezeckej steny 

v areáli KONTAKT- Mládežnícke centrum v Leviciach pod vedením inštruktorov DELF, o.z.  

Prehlasujeme, že sme sa oboznámili a rozumieme obsahu prevádzkového poriadku a súhlasíme, aby 

nášmu dieťaťu bolo umožnené využívať predmetnú lezeckú stenu v súlade s platnými podmienkami. 

Rešpektujeme skutočnosť, že lezecký výcvik je spojený aj s určitou mierou rizika zranenia. V prípade, 

ak by došlo k akémukoľvek zraneniu, ktoré nezapríčinil ľudský faktor zo strany prevádzkovateľa 

(napr. chyba inštruktora), vzdávame sa možnosti vymáhať náhradu v akejkoľvek forme.  

                         

 

 
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním, správou a uchovaním osobných údajov a fotografií udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a 

podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Svojim podpisom udeľujem súhlas pre DELF, o.z., Zd. Nejedlého 45, Levice 93405, IČO : 
42122716  so spracúvaním mojich osobných údajov  (t.j. údaje, ktoré uvádzam v tejto žiadosti) pre účely  evidencie členov lezeckého klubu DELF, o.z. 

alebo pre inú evidenciu v zmysle prebiehajúcich projektov a aktivít (prezenčné listiny, prihlášky a iné).  Vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú správne. Som 

si vedomá/ý, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi EU. 
Zároveň dávam súhlas na použitie, zverejnenie a archivovanie fotografií /videí  na účely prezentácie aktivít a činnosti  DELF, o.z.. Udelením tohto súhlasu 

potvrdzujem, že poskytnutím fotografie a/alebo videa nie sú porušené práva tretej osoby a som si vedomý/á následkov v prípade nepravdivosti tohto 

tvrdenia. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú.  
Poučenie: Súhlas je dobrovoľný. Kedykoľvek mám právo tento súhlas písomne odvolať alebo požiadať o opravu neaktuálnych osobných údajov. Tiež 

mám právo žiadať informáciu o stave spracovanie osobných údajov.  

 

 

V Leviciach dňa : ........................ 

                                                                                           

                                                                                                  

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

                                                                                 Meno a podpis zákonných zástupcov mladistvého 

 

 

Vyjadrenie DELF, o.z. k žiadosti o umožnenie zúčastniť sa lezeckého výcviku mladistvého: 

(*zaškrtnite) 

 

Súhlasím                             Nesúhlasím  

 

                                                                                                                  

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

                                                                                                                      Podpis a pečiatka DELF, o.z.  

 
DELF, o.z.,  organizovanie a zabezpečovanie športových a kultúrnych aktivít pre deti a mládež, 

 Zd. Nejedlého 45, Levice 934 05,  www.delfklub.sk, e-mail: kusnierik@delfklub.sk 

 


