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PŘIHLÁŠKA ČLENA DO ODDÍLU FLORBALU TJ TURNOV
VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM
*Příjmení a jméno: ……………………………….................................... *Rodné číslo:…………………………………………………
*Telefon hráče: ……………………………………………........ *E-mail hráče: .………………………...........................................
*Adresa trvalého bydliště:……………………………………………………………………………………………………………………………….
U ČLENŮ MLADŠÍCH 15 let UVEĎTE KONTAKT ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
MATKA/ OTEC (nehodící se škrtněte)
*Telefon: ……………………………………………. *E-mail: ……………………………................................................................
* Tyto údaje jsou povinné z důvodu evidence členů, komunikace se členy, naplňování cílů a zákonných
povinností oddílu florbalu TJ Turnov (dále jen ,,oddíl).
Souhlasím a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů, se shromažďováním, evidencí, úschovou a zpracováním shora uvedených osobních údajů za účely
vedení členské základny, naplňování cílů oddílu, s tím souvisejícími činnostmi a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění
vzájemných práv a povinností vyplívajících z cílů oddílu, minimálně na dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro
kterou budu evidován. Vstupuji do oddílu dobrovolně, beru na vědomí a zavazuji se dodržovat Stanovy, Řády, Směrnici o
ochraně osobních údajů, zveřejněnou na http://www.florbalturnov.cz/phprs/download.php?sekce=4, ostatní předpisy oddílu a
TJ Turnov. Jsem informován, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných údajů se nemohu stát členem oddílu.

Náš syn/dcera je schopný/á tělesné zátěže (tréninkové i zápasové) přiměřeně svému věku.

*Datum:…………………………….. *Podpis hráče (zák. zástupce): …………………………………………………….
Souhlas člena se zpracováním osobních údajů
Uděluji Oddílu florbalu TJ Turnov, z. s., se sídlem Skálova 207, 511 01 Turnov (dále jen "Správce") souhlas se zpracováním
osobních údajů člena pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu:
Propagační aktivity (foto, video, zvukové záznamy, sportovní výsledky)
Účel zpracování: Veřejná propagace činností Oddílu florbalu TJ Turnov (publikace foto, video, zvukových záznamů a
sportovních výsledků na internetových stránkách a v tištěných materiálech).
Rozsah osobních údajů: fotografie, video nahrávky, zvukové nahrávky, sportovní výsledky
Doba zpracovaní: 3 roky od data ukončení činnosti v oddílu.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem:

ANO X NE (nehodící se škrtněte)

*Datum:…………………………….. *Podpis hráče (zák. zástupce): …………………………………………………….
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