PŘIHLÁŠKA NEZLETILÉ FYZICKÉ OSOBY KE ČLENSTVÍ VE SPOLKU
Bulldogs Brno
Příjmení :
Jméno :
Datum narození :
(dd.mm.rrrr)
Trvale bytem
Ulice/čp. :
Město :

PSČ :

Telefon :
Email :
(dále jen „Zájemce“)

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE - matka
Příjmení :
Jméno :
Telefon :
Email :

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE - otec
Příjmení :
Jméno :
Telefon :
Email :

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE – jiný (doplň:
Příjmení :
Jméno :
Telefon :
Email :

)

Zájemce podáním této přihlášky vyjadřuje svůj zájem stát se členem spolku
Bulldogs Brno, IČ 265 39 012
se sídlem Střední 595/26, 602 00 Brno-Ponava
zapsaný v rejstříku spolků vedeném Krajským soudem v Brně, odd. L, vložka
(dále jen „Spolek“)
Zájemce tímto potvrzuje, že se seznámil se stanovami Spolku a s těmito v plném rozsahu souhlasí.
Zájemce tak vyjadřuje svůj souhlas se zásadami a cíli Spolku a zavazuje se stanovy Spolku dodržovat,
plnit veškerá práva a povinnosti člena Spolku a podílet se na činnosti Spolku.
Zájemce tímto souhlasí se správou, zpracováním, uchováním a evidencí osobních údajů Zájemce pro
vnitřní potřeby Spolku.
Dále Zájemce souhlasí, že Spolek je oprávněn poskytovat osobní údaje do centrální evidence
příslušného sportovního svazu a současně celé struktuře České unie sportu, z.s. k vedení evidence
členské základny a k identifikaci sportovce při soutěžích a Zájemce souhlasí také s tím, že Spolek je
oprávněn zpřístupnit údaje o Zájemci vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a
územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů.
Zájemce tímto uděluje Spolku bezúplatně svolení ve smyslu ust. §85 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k využití jeho podobizny, obrazových snímků a
obrazových a zvukových záznamů při presentaci Spolku a informování o činnosti Spolku, a to včetně
zveřejnění takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních
materiálech Spolku.
Výše uvedený souhlas Zájemce poskytuje v souladu s informací o zpracování osobních údajů a
v rozsahu této informace, a to i po ukončení mého členství ve Spolku.
Zájemce potvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.
Zákonný zástupce svým podpisem dále uděluje výslovný souhlas, aby nezletilý Zájemce mohl být na
výjezdní sportovní akce konané v souvislosti s členstvím ve Spolku, dopravován prostředky veřejné
dopravy a také prostřednictvím automobilů třetích osob odlišných od Spolku (autodoprava, rodiče
jiných členů spolku).

V Brně dne

…………………………………………..
(podpis zákonného zástupce)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu 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 volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve spolku Bulldogs Brno, IČ 265 39 012 (dále jako „Správce“)
je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje
1
jméno a příjmení,
2
datum narození, rodné číslo,
3
adresu místa pobytu,
4
u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
5
kontaktní údaje (e-mail, telefon)
6
fotografická podoba
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až
4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou mé osobní údaje zpracovávány za účelem
vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi takto
a) pro vnitřní potřebu spolku:
 k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro
zajištění běžné činnosti spolku;
 předávání osobních údajů nadřízeným organizacím, partnerům a příslušným orgánům státní správy
a samosprávy pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování;
 k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací;
b) pro marketingové a informační účely:
 vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy,
brožurky, časopisy);
 zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec
běžné činnosti;
 zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku;
Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro
kterou jsem Správcem evidován/a.
Jsem informován/a o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:
 kdykoliv 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,
 mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce
od obdržení žádosti správcem.
Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát
členem spolku Bulldogs Brno, IČ 265 39 012.
V _______________ dne ___________
_________________________________________
Jméno a Příjmení
PODPIS
(podpis zákonného zástupce)

