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PŘIHLÁŠKA ČLENA DO KLUBU
Název
Sídlo
IČ
Zastoupený

Klub Slavia Praha - skoky do vody, z.s.
Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice
613 81 331
Mgr. Hanou Novotnou - předsedkyní klubu

Jméno a příjmení

Datum narození

Rodné číslo

Trvale bytem

Telefon

E-mail

Zdravotní pojišťovna

Informace o zdravotním stavu dítěte - alergie, nebo zvláštní omezení týkající se sportovního tréninku skoků
do vody.
Podpisem potvrzuji, že mé dítě je zdrávo a může se zúčastňovat náročnější sportovní činnosti.

Jméno a příjmení zákonného zástupce

Trvale bytem

Telefon

E-mail

Podpisem přihlášky bere člen / zákonný zástupce na vědomí a souhlasí:
1) s následujícími pravidly členství v Klubu Slavia Praha - skoky do vody, z.s.:
1. Každý člen je povinen platit členské příspěvky členství v ČSPS a SK Slavia Praha, jejichž výši
stanovuje daná organizace. Tyto příspěvky jsou splatné jedenkrát ročně.
2. Závodníci a děti účastnící se tréninků jsou povinni platit příspěvky na tréninkovou činnost, jejichž výše
je stanovena dle aktuálních nákladů na zajištění tréninkových prostor a práci trenérů a zahrnuje členské
příspěvky ČSPS a SK Slavia Praha.
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3. Příspěvky se platí za školní pololetí, vždy nejpozději k 20. září a 20. únoru, a to převodem na bankovní
účet číslo:
221 102 8002/5500
Do poznámky prosíme napsat jméno a příjmení dítěte, jako variabilní symbol datum narození.
4. V případě nezaplacení příspěvků do daného termínu bude člen vyloučen z tréninků do doby uhrazení
příspěvků.
5. Každý člen je povinen uposlechnout pokynů trenérů nebo jimi pověřených zástupců.
6. Nově příchozí zájemci o trénink jsou zařazeni do tříměsíční přípravky. Po uplynutí této zkušební doby
má trenér právo rozhodnout o vhodnosti setrvání dítěte v dalším tréninku. V případě ukončení činnosti
bude vrácena odpovídající část příspěvku na činnost.
7. Rodiče mají odpovědnost včas informovat trenéry:
• o nepřítomnosti dítěte na trénincích oddílu. V případě neomluvené nepřítomnosti dítěte na tréninku,
nepřebírá oddíl za dítě odpovědnost.
• o změnách zdravotního stavu dítěte, které by mohly vést k omezení či obtížím při jeho činnosti
v oddíle.
2) se zpracováním osobních údajů dle nařízení GDPR:
V souladu s Nařízením 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“).
Klub Slavia Praha - skoky do vody, z.s. (dále jen „Správce“):
1.

2.

3.

Je povinen na základě § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat jméno
a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, příp. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a
státní občanství člena klubu. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské
základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Na základě § 3a odst. 6 ZOPS budou výše uvedené osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu evidence
člena v klubu Správcem a dále 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou byl v klubu
Správcem evidován.
Klub Slavia Praha - skoky do vody, z.s., jakožto Správce je oprávněn evidovat uvedené osobní údaje a poskytovat
je těmto zpracovatelům:
• Českému svazu plaveckých sportů, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha,
IČ: 442 64 984, a jeho pobočným spolkům, (dále společně jen ČSPS)
• Světové plavecké federaci (dále jen FINA) a Evropské plavecké federaci (dále jen LEN) zastřešující činnost
ČSPS
• Českému olympijskému výboru, z.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha,
IČ: 485 46 607, (dále společně jen ČOV)
• České unii sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, IČ: 004 69 548, (dále společně
jen ČUS)
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy

a to za účelem:
• vedení evidence členské základny ČSPS na základě směrnic ČSPS a s tím souvisejícími činnostmi
• identifikace a účasti na soutěžích, výcvikových táborech, reprezentaci apod.
• žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS
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Jsem si vědom/a toho, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát
registrovaným členem Klubu a/nebo ČSPS, a tudíž se nemohu účastnit jejich oficiálních akcí, včetně účasti na
oficiálních závodech a reprezentace.
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovával Správce moje následující osobní údaje:
1. fotografie, videa, zvukové záznamy za účelem marketingové propagace plaveckého sportu a/nebo
Správce a Sportovních sdružení, zejména v propagačních materiálech, letácích, médiích, prezentace
na webu či sociálních sítích (např. FB, Instagram, Twitter apod.)
2. sportovní výsledky a související informace za účelem zajištění a organizací soutěží, závodů a
reprezentace
3. telefonní číslo a/nebo e-mail za účelem komunikace se Správcem
4. informaci o platné zdravotní prohlídce, za účelem zajištění reprezentace a/nebo evidence členství v
informačním systému ČSPS a ostatních činností souvisejících s evidencí členství (např. žádosti o
dotace, vyřizování pojištění apod.) a naplnění vyhlášky č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k
tělesné výchově a sportu
Administrativní pracovníci a vedení jednotlivých klubů / oddílů souhlasí s případným zveřejněním svého
telefonního čísla a emailu na webu ČSPS za účelem uvedení kontaktní osoby.
Dále souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu mojí evidence Správcem
a dále 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Souhlasím také, aby Správce měl možnost předat osobní údaje Sportovním sdružením a příslušným orgánům
státní správy a samosprávy.
Jsem srozuměn/a 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, dle čl. 17 Nařízení
na omezení zpracování osobních údajů v případech, dle čl. 18 Nařízení
na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
odvolat tento Souhlas, dle čl. 7 odst. 3 Nařízení
podat proti Správci údajů stížnost, dle čl. 77 Nařízení, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl / přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To
stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

V Praze, dne

Podpis člena / zákonného zástupce
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