PŘIHLÁŠKA ČLENSTVÍ
Viktorka Žižkov z.s.
se sídlem se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 270 06 085, zapsaný ve
spolkovém rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka č. 15938

Přihlašovaný člen
PŘÍJMENÍ :
JMÉNO :
TRVALÉ BYDLIŠTĚ (cizí státní příslušník uvede adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství):

DATUM NAROZENÍ - RODNÉ ČÍSLO:
E-MAIL:
MOBIL:

U OSOB MLADŠÍCH 15ti LET:
Jméno a příjmení zákonného zástupce__________________________________________
e-mail: ______________________________________________
mobilní telefon: _______________________________________

Podáním přihlášky souhlasím s přijetím za člena/členku Viktorka Žižkov, z.s. a jsem si vědom/a, že okamžikem
přijetí za člena/členku jsem vázán/a jeho stanovami, dalšími předpisy, rozhodnutími a nařízeními orgánů Viktorka
Žižkov, z.s. a zavazuji se jimi řídit.

V Praze, dne ___________________

_____________________________________________
vlastnoruční podpis / jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce osob mladších 15ti let

* Při neuvedení požadovaných osobních údajů (vč. rodného čísla) nelze poskytovat zvýhodněnou výši členských příspěvků (pro
člena nelze žádat příslušné dotace)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů („Zákon“) a 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 (dále jen „Nařízení“).
Člen/ka je informován/a, že v souvislosti s jeho / jejím členstvím v Viktorka Žižkov, z.s. (dále jen „Spolek“), je
tento, jakožto správce osobních údajů povinen zpracovávat následující osobní údaje členů:
-

jméno a příjmení,
datum narození a rodné číslo,
státní občanství a adresa trvalého bydliště (u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje);
datum (od-do) trvání členství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány k vedení evidence členské základny (v rejstříku) dle § 3e zákona č.
115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) a k využití pro získání podpory sportu formou dotace či dalších
podpor, a k zajištění organizace činnosti (např. pojištění, identifikace členů na soutěžích atd.).
Člen/ka je informován/a a bere na vědomí, že
-

-

osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10ti let ode dne, kdy člen/ka přestane vykonávat
činnost, pro kterou je člen Spolkem evidován/a;
na základě oprávněného zájmu Spolku budou osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím
souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10ti let ode dne, kdy člen přestane vykonávat
činnost, pro kterou byl/a Spolkem evidován/a;
Spolek uvádí osobní údaje v rejstříku a předává je národní sportovní agentuře, příslušnému sportovnímu
svazu nebo zastřešujícímu sportovnímu spolku a dále příslušným orgánům státní správy a samospráv jakožto
zpracovatelům, a to za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi, identifikace
na soutěžích, žádosti o dotace a podpory atd.

Poskytnutí osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem, a pokud člen/ka své osobní údaje neposkytne,
může to mít za následek omezení práv plynoucích z členství ve spolku Viktorka Žižkov, z.s., zejména co do práva
požívání členských výhod.
Spolek výslovně informuje subjekt údajů o jeho právech:
-

mít přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 Nařízení);
požadovat opravu nesprávně uvedených či neaktuálních osobních údajů (čl. 16 Nařízení);
požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení
nebo omezení jejich zpracování v případech dle čl. 18 Nařízení;
požadovat vydání poskytnutých osobních údajů a/nebo předání těchto údajů jinému správci (čl. 20 Nařízení);
podat proti Spolku jakožto správci osobních údajů stížnost u kontrolního orgánu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení.

NÍŽE PODEPSANÝ ČLEN/KA
Jméno, příjmení: ______________________________________
Datum narození / rodné číslo: ____________________________
TÍMTO SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ze strany Spolku v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení, a to
-

mé telefonní číslo, adresu a e-mail za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími
činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, apod.).
mé fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem marketingu, prezentace na webových
stránkách Spolku a/nebo fotbalového klubu, prezentace na sociálních sítích, výroční zprávě a dalších
informačních materiálech.

Souhlasím, aby Spolek předal mé osobní údaje dalším Zpracovatelům, zejména Národní sportovní agentuře,
příslušnému sportovnímu svazu nebo zastřešujícímu sportovnímu spolku, příslušným orgánům státní správy a
samosprávy, a aby mé osobní údaje byly v nutném rozsahu zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu
zpracování (tedy i po ukončení členství ve Spolku).

ČLEN/KA je oprávněn/a tento souhlas kdykoli odvolat.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji
mým vlastnoručním podpisem.

V Praze, dne __________________

_____________________________________________
vlastnoruční podpis / jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce osob mladších 15ti let

