PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA SPOLKU FK ŘÍČANSKO, z.s.
Jméno:
Příjmení:
Adresa:
Datum narození:
Rodné číslo:
Telefon:
E-mail:

Zákonný zástupce (u osob mladších 18 let):
Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:

Já, níže podepsaný prohlašuji a svým podpisem stvrzuji že:
a) jsem se seznámil se stanovami spolku včetně provozního řádu areálu a šaten,
b) se zavazuji hradit členské příspěvky stanovené klubem pro dané časové období,
c) V případě nezaplacení členského příspěvku mé členství v klubu zanikne.

V ……………………………………………………, dne: …………………………………….

Podpis člena (zákonného zástupce): ……………………………………………………………………………..

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)
udělený ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení:
souhlasím se zpracováním osobních údajů

Jméno a příjmení dítěte:
fotbalovým Klubem FK Říčansko z.s.(dále FK) v rozsahu těchto údajů:
-

jméno, příjmení,
datum narození, rodné číslo,
bydliště (u cizinců – adresu místa, kde se převážně zdržují a státní občanství),
telefonní číslo, e-mailová adresa,
jméno zákonného zástupce, příjmení zákonného zástupce,
telefonní číslo zákonného zástupce, e-mailová adresa zákonného zástupce,
fotografie dítěte

Tento projev vůle je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu
zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a v souladu s příslušnou legislativou v platném znění.
Souhlas je poskytnut za účelem: výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny FK, plnění členské
povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávání žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod.
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů FK po dobu: 10 let po ukončení členství, v případě, kdyj jsou osobní údaje
součástí historických, sportovní a odborných dokumentů dokládajících činnost daného FK (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků
soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence FK.
Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů FK:
FK je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou dobu.
FK je dále oprávněn poskytnout mé osobní údaje pouze těmto subjektům:
příslušným sportovním svazům,
České unii sportu, z. s. (ČUS),
příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a Servisním centrům sportu ČUS,
příslušné orgány státní správy a samosprávy (obce a kraje),
a to za účelem
vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a
identifikace na soutěžích,
vedení evidence členského základny ČUS na základě jejích vnitřních předpisů,
podávání žádostí o dotace, granty apod.
Jestliže člen poskytne FK pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu, budou tyto zpracovávány a
uchovávány po dobu jeho členství v FK.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné.
Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:
·
o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
·
o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
·
o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou
legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán,
·
o svém právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu Březská 224/1, Radošovice, 251 01
Říčany.
Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tohoto účelu
nelze dosáhnout jinak.

V ……………………………………………………, dne: …………………………………….

Podpis člena (zákonného zástupce): ……………………………………………………………………………..

