
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo (nepovinné):

telefon:

email:

Adresa bydliště:

 jméno a příjmení zákonného 

zástupce:

telefon:

email:

adresa bydliště:

V Praze dne: …………………………………….                ………………………………………………………………………………

Přihláška k členství ve sportovním klubu RC Slavia Praha z. s.

Výše uvedené osobní údaje, s výjimkou rodného čísla, budou zpracovány RC Slavia Praha z. S. 

(dále jen klub) za účelem evidence Vašeho členství a činností v klubu.

Dále klub, v případě Vašeho souhlasu, poskytne uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do 

centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému okresnímu sdružení 

ČUS a následně VV ČUS za účelem vedení evidence členské základny v ČUS. Udělený souhlas 

máte právo odvolat.    

                          

[   ]  Souhlasím s výše uvedeným poskytnutím osobních údajů a jejich zpracováním ze strany ČUS 

(při souhlasu prosím zaškrtněte)

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely naleznete na druhé 

straně této přihlášky.

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů a INFORMACE o zpracování podle zák. č. 

101/2000 Sb., v účinném znění, a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000Sb., v 

účinném znění:

vlastnoruční podpis

(u osob mladších 15 let souhlas zákonných zástupců)

Zpracováno dle pokynů předsedy ČUS ze dne 11. 10. 2016 ke statistickému šetření stavu členské 

základny v ČUS K 31. 12. 2016.

Dobrý den,

my, RC Slavia Praha z. S., budeme zpracovávat Vaše kontaktní a identifikační údaje, tedy údaje, které nám 

poskytujete v tomto formuláři, za účelem interní evidence Vaší účasti v klubu, a to po dobu trvání Vašeho 

členství klubu a dále po dobu 12 měsíců po ukončení členství v klubu. Tyto údaje budeme zpracovávat pro 

plnění práv a povinností vyplývajících z členství v našem klubu, tj. pro plnění smluvního (členského) vztahu 

mezi Vámi a naším klubem. Kontaktní údaje klubu jsou následující: DOPLNIT. Poskytnutí těchto osobních údajů 

je požadavkem nezbytným k Vašemu přijetí do klubu a k vedení Vašeho členství, v případě jejich neposkytnutí 

bohužel nejsme schopni Vás evidovat jako člena našeho klubu.

Dále v případě Vašeho souhlasu budeme předávat Vámi poskytnuté údaje do centrální evidence příslušného 

sportovního svazu a současně příslušnému okresnímu sdružení České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 

100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov, IČ 00469548 (dále jen "ČUS"), a následně Výkonnému výboru ČUS, který bude 

tyto údaje zpracovávat za účelem vedení evidence členské základny v ČUS, a to na základě Vámi uděleného 

souhlasu. ČUS bude Vaše údaje zpracovávat po dobu trvání Vašeho členství klubu a dále po dobu 12 měsíců po 

ukončení členství v klubu. Kontaktní údaje ČUS jsou následující: DOPLNIT. Tento souhlas se zpracováním 

můžete kdykoli odvolat, tímto však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před 

jeho odvoláním.

Máte právo:

-  požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné 

zpracování; za přístup k osobním údajům může být účtována náhrada odpovídající nákladům zpracování 

žádosti,

-  požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,

-  podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Od 25. 5. 2018 budete mít ve vztahu ke svým osobním údajům také právo na:

-  bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,

-  přenos poskytnutých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a 

právo předat tyto údaje jinému správci, a

-  výma a omezení zpracování Vašich osobních údajů. 

                                                                                                                                        RC Slavia Praha z. S.


