PŘIHLÁŠKA DO KLUBU SGP
Jméno: ..................................................................................................
Rodné číslo: ...............................Zdravotní pojišťovna: ........................
Bydliště: ..................................................................................................
Telefon: ............................... E-mail: .......................................................
Zakroužkujte:
➢ Tělocvična:

TĚLOCVIČNA STĚŽERY
TĚLOCVIČNA PŘEDMĚŘICE

➢ Název kurzu:
PŘÍPRAVKA 001

ZÁVODNÍ DRUŽSTVO 003

GYMNASTIKA PRO RADOST 002

GYMNASTIKA PRO KLUKY 004

➢ Jak často budu trénovat:

1x týdně

2x týdně

3-4x týdně

➢ Odchod z tréninku: Souhlasím, že má dcera / syn mohou po gymnastickém tréninku
odcházet domu, bez doprovodu rodičů, nebo zákonného zástupce. ANO NE
Svým podpisem prohlašuji na svou odpovědnost, že zdravotní stav mého dítěte je dobrý
Souhlasím s tím, aby Tým SGP, z.s 04446348 zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a
činností v SGP, dle zák. č. 101/2000Sb. v platném znění včetně využití rodného čísla podle zákona č. 133/2000 Sb. v platném znění.
Dále souhlasím s tím, že spolek je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence
příslušného sportovní svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské
základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích

V .............................. dne .................

Jméno a Příjmení podpis

…………………………………

Podpisem přihlášky souhlasím s výše uvedeným a stvrzuji, že jsem se seznámil/a s celým
provozním řádem Týmu SGP, z.s. a beru je na vědomí. (Provozní řád najdete na webových
stránkách a byl Vám také zaslán v příloze emailu)
Podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení 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) uděluji souhlas se zpracováním osobních
údajů, včetně telefonního čísla a e-mailové adresy správcem – Tým SGP, z.s., Lipová 281 Stěžery 503 21
za účelem vedení evidence klientů.
Dále souhlasím, aby výše uvedený správce zpracoval fotografie, videa, zvukové záznamy a sportovní
výsledky za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu,
prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.) a prezentace v dalších
informačních materiálech.
Souhlasím, aby údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po
tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem správcem evidován).
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

V........................................... Dne...........................

.......................................................................................
Jméno a příjmení (u nezletilých jméno a příjmení zákonného zástupce)

..........................................................................................
Podpis (u nezletilých podpis zákonného zástupce)

