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Prihláška   

o členstvo v RED OAK Golf Club 

Meno, priezvisko, titul: .................................................................... 

Adresa: ............................................................................................... 

Domovský klub: ................................................................................ 

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

Identifikačné údaje firmy*: ............................................................. 

Dátum narodenia: ....................................... 

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

Registračné číslo: ........................................ 

Telefónne číslo: ...........................................

* len v prípade kolektívneho členstva 
 

 

Druh členstva, o ktoré žiadam 

 Celoživotné  Jednoročné dospelý 
 Celoživotné pridružené *   Jednoročné juniorské 
 Celoživotné juniorské  Jednoročné udržiavacie 
 Kolektívne členstvo - firemné  1  1+1  2+1  3+1 
 

* uviesť meno, ku ktorému sa vzťahuje požadované členstvo 

Súhlas  so spracovaním osobných údajov 
V zmysle ustanovení nariadenia EP a rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške žiadateľa o 
členstvo v RED OAK Golf Club, o.z. so sídlom Pražská 6/11, 949 01  Nitra, IČO: 42 372 267 (prevádzkovateľ). Účelom spracovávania 
osobných údajov je komplexné poskytovanie služieb prevádzkovateľom a jeho oprávnené záujmy vrátane zasielania klubového 
newslettra. Osobné údaje budú poskytnuté Slovenskej golfovej asociácii a spracovávané zamestnancami a spolupracujúcimi 
osobami, ktoré sú viazané mlčanlivosťou. Zároveň týmto  potvrdzujem, že osobné údaje som poskytol/poskytla dobrovoľne, 
bez nátlaku, súhlasím s ich spracovaním a uchovávaním a že sú uvedené údaje pravdivé a aktuálne. 
Svojim podpisom vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami členstva a platnými stanovami občianskeho združenia RED OAK 
Golf Club.  
 

V .................................................. dňa ..........................................                   .................................................. 
   Podpis 
U žiadateľov do 18 rokov uviezť meno a podpis zákonného zástupcu: 

Meno .....................................................................................................................                   .................................................. 

   Podpis 

 
 
 

Informácie 

Prihlášku o členstvo v golfovom klube RED OAK zašlite: 

 poštou alebo e-mailom na adresu 

 RED OAK Golf Club  info@redoakgolf.sk  
 Golfová 1347/1, 951 41  Lužianky 

 


