
 

Registračný formulár 

člena Senior klubu Severan  

 
Vyplnením registračného formulára a úhradou členského poplatku za príslušný kalendárny 

rok vzniká členstvo v Senior klube Severan. 

 
Meno, priezvisko, titul:  _________________________________ 

Dátum narodenia:   _________________________________ 

Trvalý pobyt:   _________________________________ 

Číslo občianskeho preukazu: _________________________________ 

Telefón:    _________________________________ 

E-mail:    _________________________________ 

 

 

V Košiciach, dňa:    

       

          ________________ 

                     podpis 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov členov Kultúrno – spoločenského centra 

 

Svojim podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému - Mestská časť 
Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01  Košice,  so spracúvaním mojich osobných údajov, 
v informačnom systéme Evidencia členov Kultúrno - spoločenského centra prevádzkovateľa, pre 
účel vedenia evidencie členov Kultúrno – spoločenského centra a ich účasti na činnostiach 
realizovaných Kultúrno-spoločenským centrom, a to v rozsahu: 

- meno, priezvisko, rodné meno, titul, 
- trvalý pobyt, 

- telefonický kontakt, 
- číslo OP, 
- dátum narodenia, 
- e-mail, 
- podpis. 

 
Tento súhlas udeľujem v súlade s § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počas celej doby 
členstva v Kultúrno - spoločenskom centre a počas doby nutnej na archiváciu. V zmysle § 17 ods. 1 
Zákona o ochrane osobných údajov budú po uplynutí tejto doby budú osobné údaje poskytnuté na 
tento účel prevádzkovateľom náležite zlikvidované. 
Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať. 
 

 
 
                                                                                        _____________________ 
V Košiciach dňa:                                                                                Podpis: 



 

 

 

 

 
Mám záujem o tieto klubové činnosti: 

(označte to, o čo máte záujem  ) 

 
                          mám záujem    nemám záujem 

Krúžok anglického jazyka( Z-začiat.,MP-mierne pokročilí, SP-

stredne pokroč., P-pokroč., K- konverzácia)   

Krúžok ruského jazyka (Z-začiat.,MP-mierne pokročilí, SP-stredne 

pokroč., P-pokroč., K- konverz.)   

Práca s počítačom a internetom   

Krúžok šikovných rúk   

Turistický krúžok   

Skupinové cvičenie (s cvičiteľkou)   

Kalanetika/Pilates   

Tvorivé dielne   

Spoločenské hry ( šach, karty, logické hry...)   

Bowling, Petang   

Stolný tenis   

Boccia   

Spevácky krúžok Konvalinka   

Maľovanie   

Strelecký krúžok   

Cvičenie na hudbu   

Ďalej sú k dispozícii v KSC: individuálne cvičenia, stretnutia so starostom, poradenstvo (sociálne, 

právne), prednášky, besedy, iné 
Navrhujem:.......................................................................................................... 

 

 
 


