PŘIHLÁŠKA ČLENA TJ LOKOMOTIVA TEPLICE, z.s. IČO 47767553
Příjmení a jméno:

Rodné číslo:

Bydliště (vč. PSČ):
E-mail:

Telefon:

Zdravotní pojišťovna:

Jméno hůlkovým písmem a podpis*

Oddíl(y):

………………………………………………………….….

Prohlášení
Vstupuji do spolku s vědomím, že budu plnit stanovy spolku a povinnosti oddílu, do kterého vstupuji. Členství ve
spolku je podmíněno zaplacením členského příspěvku předem, a to na celý kalendářní rok. Ukončení členství dám
prostřednictvím oddílu na vědomí spolku, k datu ukončení členství vyrovnám veškeré dluhy vůči spolku a oddílu.
Informovaný souhlas s poskytnutím výše uvedených údajů ke všem činnostem spolku, včetně poskytnutí
výše uvedených údajů za účelem účasti na závodech.
Souhlasím s tím, že tímto poskytuji ke shromažďování výše uvedené osobní údaje a činím tak svobodně,
jasně, srozumitelně, informovaně, jednoznačně a na znamení toho tento souhlas stvrzuji svým podpisem
níže.
Za jakým účelem a komu budou mé údaje zpřístupněny a poskytovány?
Údaje mohou být zpřístupněné jakýmkoli svazovým organizacím, které sdružují členy za účelem naplňování
účelu spolku; jakýmkoli fyzickým či právnickým osobám, které organizují nebo se podílí na organizaci závodů,
školení či zájmové aktivitě; jakýmkoli fyzickým či právnickým osobám za účelem zveřejňování výsledků závodů
a propagaci spolku; jakýmkoli fyzickým či právnickým osobám za účelem získání darů či dotací k naplňování
hlavního účelu spolku či za účelem sjednání pojištění členů v rámci činnosti spolku a mezinárodním organizacím
pro účely činnosti spolku; jakýmkoli fyzickým či právnickým osobám a organizacím za účelem vydávání
tiskových zpráv pro novináře a pro sportovní veřejnost za účelem propagace aktivit spolku a jejich členů.
Kdo bude mé údaje zpracovávat a uchovávat?
Souhlasím s tím, že budou tyto mé údaje zpracovávány a uchovávány v sídle spolku, a to v písemné a
v elektronické podobě. Kontaktní osobou pro zpracování a uchování mých osobních údajů ve spolku je sekretariát
spolku. Na poskytnuté osobní údaje se vztahují obecné povinnosti k jejich ochraně.
Jak dlouho budou mé údaje shromažďovány a uloženy?
Souhlasím s tím, že doba uložení shromážděných údajů je po dobu trvání mého členství ve spolku a dva roky po
ukončení mého členství.
Jaká práva vzhledem k mnou poskytovaným osobním údajům mám?
Byl/a jsem informován/a, že mám právo požádat správce, tj. sekretariát spolku, o přístup ke svým osobním
údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti
zpracování jakož i práva na přenositelnost údajů. Byl/a jsem informován/a, že mám právo odvolat svůj souhlas, aniž
by tím došlo k dotčení zákonnosti zpracování založenému na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Byl/a jsem
informován/a, že mám právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů). Byl/a jsem
informován/a, že poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.
Tip než podepíšeš! Projdi si veškeré informace se svým zákonným zástupcem a společně se ujistěte, že
všem bodům správně a dostatečně rozumíte.

V ……………………...…….. dne …………………

….…..………………….…………………………..
Jméno hůlkovým písmem a podpis*

*Osoba starší 16 let, v případě osob mladších 16 let souhlas vyjadřuje zákonný zástupce.
Vyjádření zástupce oddílu:

