TJ Zruč,z.s.
Plzeňská 100, 330 08 Zruč-Senec, IČ: 14702754

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA TJ ZRUČ

1. INFORMACE O ČLENOVI
Jméno
Druhé jméno
Příjmení
Datum
narození
Rodné číslo
Bydliště
Ulice

Číslo popisné

Obec

PSČ
Kontakt

E-mail
Telefon

2. INFORMACE O ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI (Vyplňte pouze v případě, že člen není zletilý)
Jméno
Druhé jméno
Příjmení
Bydliště
Ulice

Číslo popisné

Obec

PSČ
Kontakt

E-mail
Telefon
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Provozovaný sport / žádám o členství v oddílu:

ODDÍL KOPANÉ

Souhlasím s tím, aby TJ Zruč, z.s. zpracovávala a evidovala mé osobní
údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ Zruč, z.s.
Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím
s tím, že TJ Zruč, z.s. 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
územích samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí
dotací či jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně
rodného čísla, je TJ Zruč, z.s. oprávněna zpracovávat a evidovat i po
ukončení mého členství v TJ Zruč, s.z. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně
informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona
č.101/2000Sb., v platném znění.
Souhlasím s tím, aby na akcích souvisejících s činností TJ Zruč, z.s. byla
zachycována moje podoba tak, aby podle zobrazení bylo možné určit
mojí totožnost – formou fotografie, videozáznamu apod. Dále souhlasím
s tím, aby TJ Zruč, z.s. tyto záznamy používalo při prezenci své činnosti.

ANO

ANO

DATUM

Místo pro vaši poznámku:

_____________________________________
vlastnoruční podpis *)
(u osob mladších 18 let souhlas zákonných zástupců)
*) Pokud je přihláška vytisknuta na dva samostatné
listy, musí být podpis na každém listu zvlášť!
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