FORCE TEAM JESENÍK z.s.
LIPOVSKÁ 1161/38
790 01 JESENÍK
PŘIHLÁŠKA DO CYKLISTICKÉHO KLUBU
Identifikační údaje:
Jméno a příjmení:

Rok narození:

Adresa trvalého pobytu:

Rodné číslo:

E-mailová adresa:

Telefonní číslo:

Identifikační údaje zákonného zástupce u dětí mladších 15 let:
Jméno a příjmení:
E-mailová adresa:

Telefonní číslo:

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Udělujete tímto souhlas Force team Jeseník, se sídlem Lipovská 1161/38, 790 01 Jeseník, IČ: 26561263, (dále jen
„Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejících právních předpisů
zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení; adresu trvalého pobytu; rok narození, rodné číslo, e-mail
a telefonní číslo.
Jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, rok narození, rodné číslo, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za
účelem žádání o dotace, pojištění, identifikace soutěžících a dění ve sportovním klubu Force team Jeseník. Tyto
údaje budou Správcem zpracovány po dobu členství v klubu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním
e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Zákonů a nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,

požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, a to v případě pochybností o dodržování povinností

v souvislosti se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
Svým podpisem potvrzujete, že výše uvedenému textu jste porozuměl(a) v plném jeho rozsahu, je pro vás psán
srozumitelným jazykem a jste si vědom(a) jakožto subjekt údajů svých práv.
Váš podpis jakožto podpis subjektu údajů, jímž vyslovujete svůj souhlas:

V Jeseníku dne: …………………………………

*Podpis: ………………………………………………………….

*Současně souhlasím, že s osobními údaji uvedenými výše, budou používány i fotografie a
videa členů pro prezentování klubu a tvorbu jeho veřejného image.
Členský příspěvek je 200 Kč, a to za každý kalendářní měsíc.
Splatnost příspěvku je kdykoliv v daném měsíci.
Platbu zasílejte na bankovní na účet č. 123-1170200237/0100.
Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno, za koho je příspěvek hrazen.

IČ: 26561263, ID DS: njub7xg
Telefon: 731 545 143, e-mail: brokes@gymjes.cz, www.forceteamjesenik.cz

