Přihláška do Florbal Jirkov z.s. (dále jen FJ z.s.)
Jméno:

Příjmení:

Datum narození / čtyřčíslí RČ:
Bydliště:

.

.

/
č.p.:

Ulice:
PSČ:

/

Obec:

Kontakt na člena:

Telefon/Mobil:
Email:

Kontakt na rodiče: platí pro osoby mladších 15-ti let
Matka:

Otec:

Jméno a příjmení:
Telefon/Mobil:
Email:

Svým podpisem prohlašuji, že budu dodržovat níže uvedené povinnosti Florbal Jirkov z.s.
(dále jen FJ z.s.):

6.

vstupuji do FJ z.s. dobrovolně, budu se účastnit jednání valných hromad a volit orgány spolku, a podřizovat se
jeho rozhodnutím
byl jsem seznámen se stanovami spolku, provozním řádem sportovních center a organizačním řádem oddílu,
souhlasím a budu dodržovat stanovy a ostatní vnitřní směrnice spolku,
beru na vědomí a zavazuji se dodržovat Směrnice o ochraně osobních údajů zveřejněných na adrese
www.florbalminers.cz
aktivně se podílet na plnění cílů spolku, svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
řádně a včas platit členské příspěvky, případně jiné poplatky související se členstvím ve spolku nebo se
specifickými činnostmi a oprávněními člena, ve výši stanovené valnou hromadou,
dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,

7.

šetrně a hospodárně využívat majetek spolku, šetřit ho, chránit ho a zároveň zvelebovat,

8.

aktualizovat své kontaktní údaje v případě jejich změny.
jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát
členem FJ

1.
2.
3.
4.
5.

9.

SOUHLAS:
Souhlasím, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, se shromažďováním,
evidencí, úschovou a zpracováním shora uvedených osobních údajů za účely vedení členské základny,
naplňování cílů FJ z.s., s tím souvisejícími činnostmi a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných
práv a povinnsotí z cílů FJ z.s., minimálně na dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro
kterou budu evidován.
Souhlasím s tím, aby Florbal Jirkov z.s. zpracovával a evidoval mé osobní údaje, včetně rodného čísla, ve
smyslu zákona o poskytování osobních údajů v platném znění, poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím
a činností ve spolku Florbal Jirkov z.s.
Souhlasím, že je Florbal Jirkov z.s. oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence
příslušného sportovního svazu (ČF, ČSTV, ČUS atd.). Toto oprávnění vyplývá z technicko organizačních
důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.) Údaje je Florbal Jirkov z.s. oprávněn zpracovávat a
evidovat i po ukončení členství ve spolku Florbal Jirkov z.s.. Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o
všech uvedených skutečnostech.

Dne:
vlastnoruční podpis
(u osob mladších 15-ti let souhlas zákonných zástupců)
Florbal Jirkov z.s.

