Souhlas se zpracováním osobních údajů a přihláška člena - sezóna 2018-2019
do oddílu FLORBALU (dále jen „oddíl“) spolku
Tělocvičná jednota Kobylisy, z.s., U Školské zahrady 430/9, 18200 Praha - Kobylisy, IČ 00537799,
zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 273 (dále jen „TJ“)

/
Příjmení

Jméno

*)

Rodné číslo*)

*)

Úplná adresa trvalého bydliště (ulice č.p., PSČ, obec) *)

Telefon člena***)

Telefon zákonného zástupce**)

Číslo dresu*)

E-mail pro případné zasílání informací***)

Další poskytnuté informace (např. adresa pro doručování) ***)

Souhlasím

Nesouhlasím s tím, aby TJ nebo oddíl pro prezentaci nebo propagaci své činnosti používal mé jméno,

POVINNÉ - Nehodící se škrtněte

Souhlasím

příjmení, přezdívku, pohlaví, věk nebo ročník, post, kategorii a číslo dresu, i jednotlivě, a to
buď samostatně či ve spojení s mou fotografií či videozáznamem.

Nesouhlasím s tím, aby mi TJ nebo oddíl zasílal informace o pořádaných akcích, výrobcích, službách a

POVINNÉ - Nehodící se škrtněte

dalších výstupech aktivit TJ nad rámec běžné činnosti

Prohlašuji, že jsem se seznámil s etickým kodexem oddílu zveřejněným na www.fbkkobylisy.cz i stanovami TJ Kobylisy zveřejněnými na www.fbkkobylisy.cz a
tjkobylisy.cz, že se s nimi ztotožňuji a že se jimi budu řídit.
Beru na vědomí, že musím mít předepsané sportovní vybavení, kterým se zejména rozumí florbalová hůl s certifikací IFF popřípadě součásti brankářské výstroje
certifikované IFF, sportovní sálová obuv, sportovní venkovní obuv, sportovní oblečení (tričko, trenýrky nebo tepláky), plastová láhev na pití a kompletní dres
(vyjma brankářů), v kategoriích přípravka, elévové a mladší žáci je povinností mít ochranné sportovní brýle. Jsem si vědom povinnosti předat oddílu platný
lékařský posudek ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 391/2013 Sb., (formulář ke stažení na www.fbkkobylisy.cz/fomulare), jehož
platnost je 12 měsíců ode dne vystavení lékařem bez ohledu na to, že lékař uvede v posudku delší dobu platnosti potvrzující způsobilost pro výkonnostní sport
florbal. Beru na vědomí, že lékařský posudek obsahuje osobní údaje, na které se vztahuje souhlas udělený v této přihlášce.
Beru na vědomí, že TJ, oddíl a ani jejich zástupci neodpovídají za případnou ztrátu či odcizení cenných předmětů, které si nad rámec předepsaného vybavení
přinesu na trénink, zápas či jinou akci pořádanou TJ nebo oddílem a že trenéři odpovídají za svěřence pouze ve vymezené době tréninku, zápasu či akce v rozsahu
úměrnému věku hráče!
Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlasím s tím, aby oddíl i TJ zpracovávaly a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým
členstvím a činností v oddíle i TJ. Tento souhlas se ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění, výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.
Dále souhlasím s tím, že oddíl i TJ jsou oprávněni poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušných sportovních svazů a
současně příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při
soutěžích. Souhlasím i s tím, že oddíl i TJ jsou oprávněni zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to
zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů.
Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v TJ a to v souladu se stanovami TJ a v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., v platném znění, po dobu 10 let od konce roku konce sezóny uvedené v záhlaví přihlášky.
V souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, jsem byl(a) řádně
informován(a) o všech následujících skutečnostech, které beru na vědomí. Těmito skutečnostmi se rozumí:
 TJ je správcem shora uvedených osobních údajů a čísla bankovního účtu pro vnitřní potřebu TJ a oddílu (vedení seznamu členů; zajištění běžné činnosti TJ a
oddílu včetně zajištění jejich financování; předávání osobních údajů shora uvedeným organizacím, svazům a úřadům pro zajištění běžné činnosti TJ a oddílu,
popř. jejich financování v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště; k zajištění přístupu do počítačových systémů a aplikací TJ a oddílu
v rozsahu – jméno, příjmení, e-mail).
 Zpracovatelem poskytnutých osobních údajů pro potřeby vedení účetnictví TJ včetně účetnictví přijatých dotací a grantů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo,
datum narození a číslo bankovního účtu je též společnost Pro Accounting s.r.o., Náhorní 1816/12, 18200 Praha 8, IČ 26129744, která zpracovává účetnictví TJ.
 TJ je správcem shora uvedených osobních údajů pro marketingové a informační účely TJ a oddílu (vytváření propagačních materiálů obsahujících osobní údaje
členů např. ročenky, výroční zprávy, brožurky, časopisy, kronika, zveřejnění seznamu členů podle stanov TJ).
 Mohu kdykoliv písemně u TJ uplatnit právo odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně; vyžádat si informaci o tom, jaké
osobní údaje jsou o mně zpracovávány; vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů; žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále
není důvod; žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem;
žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů; vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování;
nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování; dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě
do jednoho měsíce od obdržení žádosti správci.

V ……………..……………… dne ………………..……

*)
**)
***)

………………………………………………..

………………………………………………..

Podpis člena staršího 15 let

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce
člena mladšího 18 let

Povinný údaj pro všechny osoby. Při jeho neuvedení nebude osoba přijata za člena TJ.
Povinný údaj pro nezletilé osoby (mladších 18 let). Při jeho neuvedení nebude nezletilá osoba přijata za člena TJ.
Nepovinný údaj, je pouze na uvážení osoby zda a jaký údaj uvede. Nemá vliv na přijetí za člena TJ.

