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Žádám o členství v oddílu:

Žádám o členství v oddílu:

Příjmení:

Příjmení:

Jméno:

Jméno:

Rodné číslo:

–

Rodné číslo:

Adresa trvalého bydliště

Adresa trvalého bydliště

Ulice, čp.:

Ulice, čp.:

Obec:

Obec:

PSČ:

PSČ:

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

Telefon:

Telefon:

Email:

Email:

–

Souhlasím a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů se shromažďováním,
evidencí, úschovou a zpracováním shora uvedených osobních údajů za účely vedení
členské základny.
Souhlasím s tím, aby TJ zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté ji
v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ. Dále souhlasím s tím, že TJ je oprávněna
poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného
sportovního svazu 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. Rovněž souhlasím se zpřístupněním mých osobních údajů v nezbytném rozsahu
pro orgány státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o
poskytnutí dotací či jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně rodného
čísla, je TJ oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ minimálně
na dobu 10let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou budu evidován.
Vstupuji do TJ dobrovolně, beru na vědomí a zavazuji se dodržovat Stanovy, Směrnici o
ochraně osobních údajů, ostatní předpisy TJ a podřizovat se rozhodnutím jejích orgánů.
Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů
se nemohu stát členem TJ.

Souhlasím a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů se shromažďováním,
evidencí, úschovou a zpracováním shora uvedených osobních údajů za účely vedení
členské základny.
Souhlasím s tím, aby TJ zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté ji
v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ. Dále souhlasím s tím, že TJ je oprávněna
poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného
sportovního svazu 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. Rovněž souhlasím se zpřístupněním mých osobních údajů v nezbytném rozsahu
pro orgány státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o
poskytnutí dotací či jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně rodného
čísla, je TJ oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ minimálně
na dobu 10let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou budu evidován.
Vstupuji do TJ dobrovolně, beru na vědomí a zavazuji se dodržovat Stanovy, Směrnici o
ochraně osobních údajů, ostatní předpisy TJ a podřizovat se rozhodnutím jejích orgánů.
Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů
se nemohu stát členem TJ.
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Podpis člena: ………………………………
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