(dále jen „ŽADATEL“)

PŘIHLÁŠKA

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a příjmení, titul:

Jméno a příjmení, titul:

Datum narození:

Datum narození:

Bydliště:

Bydliště:

Kontaktní mobil/tel.:

(dále jen „Subjekt“)

Kontaktní e-mail:

Svým podpisem uděluje výslovný souhlas s tím, aby Žadatel zpracovával v souladu s platnou
právní úpravou mé osobní a organizační údaje: Jméno a příjmení, titul, datum narození, adresu trvalého
bydliště, kontaktní údaje a informace o zdravotním omezení (dále jen „osobní údaj“).
Zpracování osobních údajů Subjektu je prováděno Žadatelem v tištěné nebo elektronické podobě.
Osobní údaje Subjektu pro Žadatele zpracovává vedoucí oddílu DRAGON SPIRIT Brno nebo jím
pověřená osoba.

Zdravotní omezení:

Souhlas Subjektu je dán se zpracováním osobním údajů k účelům:

Datum:
Podpis*
* Pokud je zájemci o výcvik méně než 18 let, pak přihlášku podepisují rodiče (popř. zákonní zástupci).
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

Přihláška do oddílu slouží jako evidenční záležitost. Právoplatné členství vzniká složením zkoušky a udělením
technického stupně 6. Tjie (tj. bílý pás). Přihláška je však závazkem vůči pravidlům oddílu, se kterými je
cvičenec průběžně seznamován.
Cvičenec bere na vědomí, že oddíl DRAGON SPIRIT BRNO není součástí žádné politické nebo náboženské
skupiny, zároveň však nikoho neomezuje v jeho osobních aktivitách mimo rámec tréninků, pokud by nebyly v
rozporu s myšlenkou a cílem obsahu bojového umění (páchání trestných činů apod.).
Cvičenec je si vědom, že se v případě uznání jeho členství v oddíle (viz bod 1) stává zároveň součástí
FEDERACE CHAN SHAOLIN SI & DJU SU KUNG FU se všemi jejími povinnostmi i závazky (zejména
účast na seminářích a trénincích, v rámci osobní snahy zkvalitňování vlastních schopností i znalostí na úseku
dosahování stupňů technické vyspělosti atd.).
Členské příspěvky do oddílu jsou upřesňovány na webových stránkách. Jejich evidence vede trenér oddílu nebo
jím pověřená osoba z oddílu. Na požádání bude cvičenci vydán doklad o jejich zaplacení.
Členství nebo účast na trénincích zaniká na vlastní žádost cvičence, jeho vyloučení za hrubá porušení pravidel,
případně na základě jiných zdůvodnitelných okolností (zdravotní problém aj.).
Cvičenec (příp. i rodič nebo zákonný zástupce) se zavazuje, že údaje v přihlášce jsou pravdivé a že žádná
informace nebyla zamlčena.
Cvičenec vč. rodičů, příp. zákonných zástupců, si je vědom rizik spojených s výcvikem bojových umění,
zavazuje se je respektovat a umožní účast na trénincích i oddílových akcích. Zároveň je možné se individuálně
pojistit v rámci úrazového pojištění.

•
•
•
•
•

Vedení evidence Žadatele;
používání pro elektronickou a mobilní komunikaci;
dotací, pojištění, soutěží a dalších akcí Žadatele;
zveřejněním na veřejným webových stránkách Žadatele pouze v rozsahu jméno a příjmení;
použití fotografií, videí, zvukových záznamů, a sportovních výsledků z akcí všech složek
Žadatele za účelem propagace, prezentace na webových stránkách a sociálních sítích, článcích
apod.

Žadatel informuje Subjekt o tom, že podle platné právní úpravy má právo:
•
•
•
•
•
•

Vzít souhlas kdykoliv zpět;
požadovat po Žadateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
požadovat po Žadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
vyžádat si u Žadatele přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
požadovat po Žadateli výmaz osobních údajů;
v případě pochybností o dodržování povinnosti související se zpracováním osobních údajů se
obrátit na Žadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS oprávněného zájmu Žadatele budou data
uchovávána po dobu 10 let po skončení účelu, ke kterému byly evidovány.
Jsem informován/a o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí uvedených osobních údajů se nemohu
stát členem oddílu DRAGON SPIRIT Brno a FEDERACE CHAN SHAOLIN SI & DJU SU KUNG FU.
Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho svým podpisem dobrovolně.

Datum:
Podpis:

