
 
 

FK JIRNY, z.s., IČ: 08166072 

FK JIRNY 

PŘIHLÁŠKA ČLENA 
 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ČLENA (DÍTĚTE)  

DATUM NAROZENÍ  

RODNÉ ČÍSLO  

BYDLIŠTĚ 

 

 

KONTAKTNÍ TELEFON  

KONTAKTNÍ EMAIL*  

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ/ALERGIE  

JMÉNO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 
(U NEZL. ČLENA) 

 

 

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění: 
 

Souhlasím s tím, aby FK JIRNY zpracovával a evidoval uvedené osobní údaje poskytnuté mu 
v souvislosti s členstvím a činností  FK JIRNY.  

Dále souhlasím s tím, že FK JIRNY je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální 
evidence příslušného sportovního svazu, k vedení evidence členské základny ve FAČR, ČUS a 
podobných organizacích 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.  

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení § 11 zákona  
č. 101/2000 Sb., v platném znění. 

 

V Jirnech dne_____________ 

 

______________________________ 

podpis 

(u osob mladších 18-ti let podpis zákonného zástupce) 

 
*na tento email budou zasílány pozvánky na valnou hromadu FK JIRNY, z.s. 

 

 

 

 

 



 
 

FK JIRNY, z.s., IČ: 08166072 

FK JIRNY 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (FK JIRNY) moje fotografie 

a videa, zvukové záznamy a sportovní výsledky. 

za účelem marketingu, prezentace a propagace na webu, sociálních sítí i v tištěných médiích, výroční 

zprávě a dalších informačních materiálech.  

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé telefonní číslo, e-mail a rodné číslo. 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, 

vyřizování pojištění apod.). 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu 

zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován), a 

aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

 příslušnému sportovnímu svazu 

 příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, Výkonnému výboru ČUS, FAČR 

 příslušným orgánům státní správy a samosprávy. 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 

 mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení), 

 požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 

 na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 

Nařízení, 

 na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 

 na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 

 odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 

 podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu a poskytnuté informace pečlivě přečetl/přečetla, obsahu 

rozumím a souhlasím s tím. To stvrzuji svým vlastnoručním podpisem. 

 

DATUM A MÍSTO  

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

PODPIS  

(u nezletilých členů podpis zákonného zástupce) 

 

 

 
 
 



 
 

FK JIRNY, z.s., IČ: 08166072 

FK JIRNY 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

(PONECHÁ SI ČLEN/ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE) 

v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.2016 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“)  

jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v FK JIRNY (dále jen „Správce“), 

je tento povinen na základě §3a/3 zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) 

zpracovávat moje 

 jméno a příjmení, 

 datum narození, 

 bydliště, 

 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství. 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím 

souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). 

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány výše uvedené 

osobní údaje po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem 

evidován/a. 

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou osobní údaje pro účel vedení 

evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let 

ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. 

Beru na vědomí, že Správce může předávat osobní údaje těmto zpracovatelům: 

 příslušnému sportovnímu svazu, 

 příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, Výkonnému výboru ČUS, FAČR 

 příslušným orgánům státní správy a samosprávy, 

a to za účelem 

 vedení evidence členské základny  

 identifikace na soutěžích a 

 žádostí o dotace. 

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se 

nemohu stát členem FK JIRNY. 

 

 


