
ABC Braník fotbal, z.s.,  

Za mlýnem 1774/12  

140 00  Praha 4 - Braník 

IČO:05650241 

 

Přihláška člena klubu 

 

Jméno: Příjmení: 

Email:  Telefon: 

Adresa: 

Datum narození:    

Rodné číslo: 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s planými stanovami ABC Braník fotbal, 

z.s., jehož členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výroky schůze výboru ABC Braník fotbal, z.s. a 

plnit veškerá práva a povinnosti a aktivně se podílet na spolupráci a naplňování cílů spolku. 

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím, že klub bude zpracovávat uvedené osobní údaje pro: 

a) členskou evidenci v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo 

b) pro povinné zdravotní prohlídky zdravotní způsobilosti, registrace a přestupů hráče v rozsahu: jméno, 

příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa 

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat. Poskytován je na dobu trvání 

členství a dále po dobu 5 let od jeho ukončení.  Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným 

zaměstnancům klubu, či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Vaše 

osobní údaje budou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.  

Svým podpisem prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o svých právech a povinnostech, zejm. o svém 

právu na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, na výmaz 

osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, 

anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně a omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních 

případech na přenositelnost údajů a taktéž právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude 

ukončeno neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi 

zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a obrátit se na 

Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Svým podpisem uděluji ABC Braník fotbal, z. s.  („klub“) souhlas s pořízením a bezplatným užitím mé 

podoby a projevů mé osobní povahy pro potřeby klubu, zejména pro prezentaci a propagaci klubu, 

informování o aktivitách klubu (jedná se např. o  záznamy ze zápasů, výletů apod.) jak v tištěné, tak 

v elektronické podobě (např. webové stránky klubu, FB, tiskoviny). Souhlasím s tím, že fotografie může být 

změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část. 

Oprávnění a souhlasy uvedené v tomto dokumentu jsou poskytovány klubu bezplatně. 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na: kral@abcbranik.cz 

 

V Praze, dne .......................................   

 

Podpis .................................................  

mailto:kral@abcbranik.cz

