Přihláška člena

Sokol Dolní Počernice z.s.
Oddíl

Jméno

Příjmení

Občan ČR

Pohlaví

Datum narození

Rodné číslo

Telefon

Email

Adresa
Ulice
Město
PSČ

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v plném znění, dále souhlas s využitím rodného čísla
podle zákona č. 133/2000Sb., v platném znění, rovněž souhlas s pořizováním a prezentací obrazové podoby (fotografie/videozáznam)
podle § 84 nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souhlas s případným ošetřením nezletilých dětí podle zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách:
Souhlasím s tím, aby Sokol Dolní Počernice z.s. (dále jen Sokol) zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté jemu v souvislosti
s mým členstvím a činností v Sokole. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že Sokol je
oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně
příslušnému okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci
sportovce při soutěžích.
Rovněž souhlasím se zpřístupněním mých osobních údajů v nezbytním rozsahu pro orgány státní správy a územních samospráv, a to
zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je
Sokol oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v Sokole.
Souhlasím s tím, aby na akcích souvisejících s činností Sokola byla zachycována má podoba tak, aby podle zobrazení bylo možné určit
mojí totožnost - formou fotografie, videozáznamu apod. Dále souhlasím s tím, aby Sokol tyto záznamy používal při prezentaci své
klubové činnosti.
Zároveň souhlasím, aby mému nezletilému dítěti byly poskytnuty zdravotní služby, jejichž potřeba nastane na tréninku, soutěžích či
sportovní akci pořádané Sokolem (např. ošetření úrazu i takového, jenž nespadá do kategorie nezbytné péče, léčba běžných nemocí
apod).
Prohlašuji, že jsem byl(a) řádně informován(a) o všech skutečnostech dle ustanovení výše zmíněných zákonů v platném znění.

Dne:

Podpis:

