SPORŤÁCI ŽATEC Z.S.

Přihláška do sportovního klubu
Informace o dítěti:
Jméno: ………………………………Příjmení: ……………………………………………Pohlaví: žena/muž
Rodné číslo (včetně lomítka): …………………………………. Telefon: …………………………………...
Email: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Ulice, č. p., obec, PSČ………………………………………………………………………….......................................
Zákonný zástupce:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………...
Telefon: …………………………………

Email:……………………………………………………………………..

Zakroužkujte trénink, které bude vaše dítě navštěvovat
Lucie Smeková
Pondělí
Denisa Janíková + Drahuška Burešová
Pondělí
Barbora Šatavová + Kateřina Šott
Pondělí
Miroslav Blažek + Radek Mužík
Pondělí
Lucie Smeková
Středa
Denisa Janíková + Drahuška Burešová
Středa
Barbora Šatavová+ Kateřina Šott
Středa
Miroslav Blažek + Radek Mužík
Čtvrtek

15:30 – 17:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:30
15:30 – 17:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:30

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR:
Souhlasím s tím, aby klub Sporťáci Žatec, dále jen klub, zpracoval a evidoval osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti
s členstvím a činností v rámci klubu. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na rodné číslo. Souhlasím s tím, že klub je
oprávněn poskytovat uvedené údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence Českého atletického svazu a rovněž
k identifikaci sportovce při soutěžích. Souhlasím s fotografováním a natáčením mého dítěte na všech akcích, které klub
pořádá. Tyto fotografie mohou být prezentovány na webu klubu, v tisku, v publikacích, v propagačních letácích klubu
nebo veřejnosti. Souhlasím se zveřejněním sportovních výsledků na všech akcích, které klub pořádá. Tyto sportovní
výsledky mohou být prezentovány na webu klubu, v dlouhodobých tabulkách a statistikách klubu, v tisku, v publikacích,
v propagačních letácích klubu nebo na veřejnosti.
GDPR: ANO / NE * zakroužkujte vybrané
Souhlas poskytuji výhradně za tímto účelem. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je klub oprávněn zpracovat a evidovat
i po ukončení členství mého dítěte v klubu Sporťáci Žatec.
Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jako jsem jej udělil. Odvolání souhlasu působí do
budoucna a nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů za tímto účelem.

Podpis zákonného zástupce : …….………………………

Sídlo: Sporťáci Žatec z.s.
Pekárenská 2388
Žatec 43801

Datum podpisu: ……………………………

IČ: 108 15 082
Bankovní účet: 239039601/0600
Tel: 728 329 696, 773 001 097, 777 022 534

www.sportacizatec.cz
FB: Sporťáci Žatec
Instagram: sportacizatec

