
PRIHLÁŠKA ZA ČLENA 
Športového streleckého klubu Mestskej polície Prievidza 

 
1. Prehlásenie dotknutej osoby  
1.1. Ja dole podpísaná dotknutá osoba, týmto dávam v zmysle zákona ŠSK MsP Prievidza súhlas na spracovanie mojich 
osobných údajov. Prehlasujem, že mi bol jednotlivý zoznam osobných údajov, účel spracovania, doba trvania súhlasu riadne 
vysvetlený a súhlasím s ich obsahom v plnom rozsahu. 
1.2. Prehlasuje, že som bol poučený o svojich právach týkajúcich sa ochrany osobných údajov, ako aj o všetkých ďalších 
skutočnostiach uvedených v § 15 zákona, a to v rozsahu, v akom je to s ohľadom na všetky okolnosti spracúvania osobných 
údajov potrebné na zaručenie práva právom chránených záujmov dotknutej osoby. 
 

Meno a priezvisko  :  ............................................................................................................................. 

Rodné číslo :  ............................................................................................................................. 

Trvalé bydlisko :  ............................................................................................................................. 

Tel. kontakt :  .............................................................................................................................         

E-mail :  ............................................................................................................................. 

 

Som – Nie som *    príslušníkom MsP Prievidza. 

Som – Nie som *    držiteľom zbrojného preukazu skupiny ............. 

V Prievidzi dňa ...................................                          Podpis ....................................... 

* nehodiace sa prečiarknúť 
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