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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE  ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


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“)

  Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve sportovním klubu (dále jen Správce“),

PROFI SPORT Cheb z.s.  K Nemocnici 2327/10 Cheb
IČ : 00523488, číslo účtu : 781 746 349 / 0800
                                       společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni Spisová značka L 58
                                                        zastoupená p. Petrem Fialou předseda, statutární zástupce

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

1 jméno a příjmení :	                                                    2 datum narození:	

3 adresu místa pobytu:		

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

        dresa:	                                                                              

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 Osobní údaje dle bodu 1 až 3 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 předává Osobní údaje těmto zpracovatelům a  souhlasím s jejich předáním zpracovatelům :

-    příslušnému sportovnímu Svazu – ČAS Český atletický svaz, ČSC Český svaz cyklistiky, ČTA Česká triatlonová asociace
-    příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
-    Výkonnému výboru ČUS České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6),
-    příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
        a to za účelem:
-	vedení  evidence  členské  základny ČUS  na  základě směrnic ČUS  a s tím souvisejícími činnostmi,
-     identifikace na soutěžích,
-     žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje

1	fotografie, 2 videa, 3 zvukové záznamy, 4 sportovní výsledky      za účelem

·	marketingu (zejména v propagačních materiálech, veřejném tisku, letácích),
·	prezentace na webu,
·	prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
·	prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé 1 telefonní číslo, 2 e-mail, 3 rodné číslo

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


Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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 pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.


                                                                     
                                          Jméno a Příjmení	PODPIS
                                  u nezletilých jméno a podpis zákonného zástupce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROFI SPORT  Cheb  z. s.            P Ř I H L Á Š K A       zařazení do závodního týmu     ANO    /     NE
K Nemocnici 10 Cheb                                                                                                                              (nehodící se škrtne)
IČO 00523488
tým mládeže

Jméno člena týmu sportovce    ------------------------------------------------------------------                    --------------------------------
                                                                                                                                                              rodné číslo
Vážení rodiče/zákonní zástupci sportovců oddílu PROFI SPORT Cheb  z .s.,
 
     náš sportovní oddíl má zájem poskytovat svým svěřencům již od dětských let kvalitní sportovní péči, a proto se staví odpovědně i k případným nebezpečím, vyplývajících mimo jiné z toho, že sporty provozujeme převážně v přírodě a při plném silničním provozu. Je proto velmi důležitá spolupráce mezi trenéry a rodiči.
Prosíme, abyste se seznámili a svým podpisem potvrdili svůj souhlas s těmito základními podmínkami našeho klubu:
      Členem týmu se každý stává po zaplacení členského příspěvku splatný do 1 měsíce pro nové členy, ostatní každý rok  
      do 30.9. vždy následující rok, kdy členství v závodním týmu je vedeno na školní rok, závodní sezónu, č.ú.781746349/0800
	trénink začíná a končí vždy na předem určeném místě a v předem definovaný čas,

              komunikační platformou je facebooková stránka PROFI SPORT Cheb,whatsapp skupiny nebo web cyklistikacheb.cz.,
	je nutné, aby Váš sportovec vždy dodržoval bezpečnostní pravidla a pokyny, udělené trenérem či jeho asistentem,

sportovec musí za všech okolností respektovat pravidla silničního provozu,
používaná sportoviště mají svůj vnitřní řád, jenž je nutné dodržovat,
používané sportovní náčiní (jízdní kolo, přilba, tretry atd, v zimní sezoně např. florbalka + obuv do haly..) musí být vždy
              v zkontrolovaném a plně provozuschopném stavu, aby nepředstavovalo nebezpečí pro sportovce ani jeho okolí,
	u sportovců účastnících se závodů je potřebné potvrzení o zdravotní způsobilosti k sportovním akcím, 

              do 10 let věku je postačující podpis zákonného zástupce (podpisem přihlášky uděluji souhlas, potvrzení o zdravotní   
              způsobilosti u dítěte do 10 ti let), u starších dětí již je potřebné potvrzení od registrujícího lékaře   
              v rozsahu Vyhlášky č.391 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, 
	všichni účastníci závodů Českého poháru se podrobí zátěžovému testu u sportovního lékaře, nutno doložit každý rok
	týmové, cyklistické dresy jsou používány pouze na společné tréninky nebo závody, 

              povinné používání dresů na závodech a při vyhlašování výsledků na závodě nebo celkové vyhlášení soutěží.

Věříme, že společnou snahou můžeme významně snížit – bohužel nikoli kompletně eliminovat- rizika, která sportovní činnost i vzdor naší trenérské péči provázejí.
                                                                              Za trenéry PROFI SPORT Cheb  z.s.
V Chebu dne                                                        Petr Fiala, šéftrenér tel. 777 110 514


jméno zákonného zástupce                        ----------------------------------------------     tel. ------------------------------------------


podpis zákonného  zástupce  sportovce      –-----------------------------------------
             

jméno zákonného zástupce                        ----------------------------------------------     tel. ------------------------------------------


podpis zákonného  zástupce  sportovce      –-----------------------------------------

