PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA SPOLKU
Osobní údaje:
Jméno:

Příjmení:

Adresa:
Datum narození

Rodné číslo
(vyplňuje pouze registrovaný hráč FA ČR)

Telefon:
E-mail:

Já níže podepsaný podávám tímto přihlášku za člena Sokol Kolovraty, z.s.
Konstatuji, že jsem se seznámil se stanovami spolku, politikou zpracovávání osobních údajů a jejich
ochraně a níže uvedeným textem.
Ochrana osobních údajů:
Sokol Kolovraty, z.s. (dále jen „Sokol Kolovraty“ nebo „spolek“), IČO: 00540960 bude zpracovávat
osobní údaje v souvislosti s činnosti spolku v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů1
(dále je „GDPR), právními předpisy České a stanovami spolku pro účely evidence členu spolku a
evidence hráčů sdružených ve Fotbalové Asociaci ČR (dále jen „FA ČR“).
Souhlasím, že spolek bude zpracovávat osobní údaje pro2:

a) účely evidence členů

ve veřejně dostupné
https://is.fotbal.cz/clenove/databaze-clenu.aspx,

databázi

ANO

NE

FA

ČR

na

web

adrese

b) marketingové účely (zasílání informací ze spolku a obchodních sdělení) v rozsahu jméno,
příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo,
ANO

NE

Souhlasím, že spolek bude zpracovávat mnou dodanou fotografii ve veřejně dostupné databázi FA ČR
na web adrese https://is.fotbal.cz/clenove/prehled-hracu.aspx, jako podmínku pro registraci hráče FA
ČR.
ANO
NE
Pokud bude poskytnuto rodné číslo, bude je klub zpracovávat dle zákona č. 13312000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění
pozdějších předpisů, za účelem jednoznačné identifikace a za účelem příp. prokazování oprávněně

1

2

Nařízení 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)
Svou volbu označte zaškrtnutím

požadovaných dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle zákona
č./1512001 Sb., o podpoře sportu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat. Poskytován je na dobu trvání
členství a dále po dobu 10 let od jeho ukončeni.
Klub, jakožto správce Vašich osobních údajů, je oprávněn zpracovávat osobní údaje rovněž
prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam Vám bude poskytnut kdykoli na
vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům klubu, či
zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracováni. Vaše osobní údaje
budou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.
Svým podpisem prohlašujete, že jste byl a informován/a o svých právech a povinnostech, zejména o
svém právu kdykoliv zdarma:









odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu uvedeného v každé e-mailové
zprávě,
na přístup k osobním údajům,
na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
na přenositelnost údajů
na právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno neprokáže-/i se,
že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo
právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků,
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na:
Ing. Milan Zolich
tel: 725962675
e-mail: mizolo@seznam.cz

Dne:

………………………………………………………
podpis

