PŘIHLÁŠKA DO KARATE LIONS PARDUBICE
Příjmení:
Jméno:
Rodné číslo:
Bydliště :
Ulice/čp. :
Obec :
Region :

-

-

-

-

PSČ:

Telefon*:
Provozované sportovní odvětví:
KARATE
Email (člen):
Velikost oblečení (u dětí výška postavy v cm):

Email (rodič):
Sourozenec v klubu:

Odkud jste se dozvěděli o klubu (zakroužkujte):
MHD, výlepové plochy města, Facebook, Youtube, od člena klubu, internetové stránky klubu,
na ukázce, v televizi, v rádiu, jinde (rozepište):
SOUHLAS
se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas
s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění, s pravidly klubu a
pořizováním audiovizuálních záznamů:
Souhlasím s tím, aby Karate Lions Pardubice o. s. (dále jen SK) zpracovával a evidoval mé
osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností v SK. Tento souhlas se výslovně
vztahuje i na moje rodné číslo.
Dále souhlasím s tím, že SK je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného
čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu
sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV
a k identifikaci sportovce při soutěžích.
Osobní údaje, včetně rodného čísla, je SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení
mého členství v SK.
Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11
zákona č.101/2000Sb., v platném znění.
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s aktuálním zněním pravidel SK (uveřejněné na webu SK
a v tělocvičně SK) a svým podpisem stvrzuji souhlas s jejich obsahem.
Dále souhlasím s pořizováním audiovizuálních záznamů mé osoby při účasti na akcích SK a
karate (tréninky, semináře, soustředění, soutěže, ...) a s jejich následným použitím při plnění poslání
a činnosti SK (včetně uveřejňování na stránkách a profilech SK na sociálních sítích). Tento souhlas
se vysloveně vztahuje i na komerční použití, které souvisí s plněním poslání a činností SK.
Dále souhlasím s poskytnutím těchto audiovizuálních materiálů partnerům SK v rámci
plnění poslání a činnosti SK (zpracování videa a obrazu, vzdělávání, apod.).

V …………………… dne …………
------------------------------vlastnoruční podpis*
(*u osob mladších 15 let souhlas zákonných zástupců)

Vyplněné a podepsané prosím naskenujte a zašlete emailem na: asistentka@karate-lions.cz

