
Přihláška do oddílu atletiky - ATLETIKA STARÁ BOLESLAV, z.s.           
 

 

Jméno a příjmení atleta:  _________________________________________________________________  

Datum narození: ____________________________ Rodné číslo: ________________________________  

Adresa bydliště: ulice a č.p.: ______________________________________________________________  

Obec:  _____________________________________ PSČ: ______________________________________  

Telefon: ___________________________________ E-mail: ____________________________________  

U osob mladších 18 let: 

Jméno zákonného zástupce: _______________________________________________________________  

Telefon: ___________________________________ E-mail: ____________________________________  

Provozované sportovní odvětví: ATLETIKA 

 

Žádost o členství v oddíle: Atletika Stará Boleslav 

- Vyplněním této přihlášky souhlasím s přijetím do výše uvedeného oddílu. 

- Zavazuji se uhradit pololetní členské příspěvky do 15.9. a 15.2. každého roku. 

 

Ve Staré Boleslavi dne: _____________ _____________________________ 

 podpis atleta (zákonného zástupce) 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  

- Správcem osobních údajů je Atletika Stará Boleslav, z.s., IČO: 16555082, se sídlem Houštka 375/3, Stará 

Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, tel. 326 911 826 (dále jen „Správce“). 

- Atlet (zákonný zástupce) bere na vědomí zpracování osobních údajů Správcem v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

- Právním důvodem pro zpracování osobních údajů jsou níže udělené souhlasy, plnění povinností 

vyplývajících ze smlouvy nebo plnění zákonných povinností. 

- Správce zpracovává osobní údaje za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími 

činnostmi, např. kontaktování atleta či zákonného zástupce v souvislosti s činností oddílu, úrazem při 

činnosti, sdělení údajů orgánům veřejné správy při čerpání finančních prostředků z jejich prostředků či 

plnění povinností vyplývajících z legislativy, především zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. 

- Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z členského vztahu ke 

sportovnímu oddílu a po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmu Správce. 

- Atlet (zákonný zástupce) má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo 

výmaz, popřípadě omezení zpracování, a má právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

- Dalším příjemcem uvedených osobních údajů mohou být příslušné regionální sdružení České unie sportu 

a Výkonný výbor České unie sportu. 

- Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na www.houstka.com.  

*zaškrtněte pro udělení souhlasu 

 *Atlet (zákonný zástupce) dále souhlasí s pořizováním fotografií, audio a audiovizuálních materiálů 

zachycujících atleta v souvislostí s činností oddílu. 

 *Atlet (zákonný zástupce) dále souhlasí s použitím fotografií, audio a audiovizuálních materiálů pro účely 

prezentace na veřejně dostupných nástěnkách, webu: www.houstka.com a sociálních sítích. 

 *Atlet (zákonný zástupce) dále souhlasí s použitím osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová 

adresa, telefonní číslo, sportovní výsledky pro marketingové účely. 

 *Atlet (zákonný zástupce) souhlasí s využitím rodného čísla atleta podle § 13a písm. g) ve spojení s § 13c 

písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. 

 *Atlet (zákonný zástupce) tímto výslovně souhlasí se zpracováním údajů o zdravotním stavu atleta, které 

patří do zvláštní kategorie osobních údajů dle čl. 9 odst. 1 výše uvedeného nařízení, a to za účelem ochrany 

zdraví atleta při výkonu činnosti v rámci oddílu. 

 

Ve Staré Boleslavi dne: _____________ _____________________________ 

 podpis atleta (zákonného zástupce) 

http://www.houstka.com/
http://www.houstka.com/

