PŘIHLÁŠKA do klubu pozemního hokeje
Hockey Club Hostivař, z.s.
Jméno .…………………………………………… Příjmení …………………………………………….….………
Datum narození .…………………….……………………….. R.Č. ……….……………………………………
Bydliště ……………….…………………………………………………………………….. PSČ ……………………
Tel. ……………………………………… E-mail ………………………………….…………………………………..
U osob mladších 18 let, e-mail a telefon jeho zákonných zástupců

SOUHLAS se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Souhlasím s tím, aby HC Hostivař, z.s. evidoval a zpracovával mé osobní údaje pomocí služby Klubový
informační systém podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a § 3a odst. 3 zák. 115/2001 Sb.
o podpoře sportu v platném znění poskytnuté mu za účelem vedení členské evidence a s tím souvisejícími
činnostmi. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo podle §13c zák. č. 133/2000 Sb.,
v platném znění. Osobními údaji pro účel tohoto souhlasu se rozumí údaje výše uvedené v přihlášce, u členů
mladších 18 let i e-mail a telefonní číslo zákonného zástupce člena.
Souhlasím s tím, aby mé fotografie a videa z akcí klubu a mé sportovní výsledky byly HC Hostivař zpracovány
za účelem prezentace činnosti klubu na jeho webových stránkách. Dále souhlasím s tím, že HC Hostivař je
oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného
sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČUS a následně IS CUS, NSA, MŠMT, VV
ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích.
Beru na vědomí, že zpracovatelem mých osobních údajů je HC Hostivař zastoupený prezidentem, resp.
viceprezidentem klubu. Osobní údaje jsou evidovány po dobu mého členství v klubu a následně ještě 10 let
dle § 3a odst. 6 zák. č. 15/2001 Sb.
Jsem si vědom/a toho, že dle Nařízení mám právo požadovat zejména opravu svých osobních údajů, jejich
výmaz dle čl. 17 Nařízení, stejně jako odvolat tento souhlas dle čl. 7 odst. 3 Nařízení

V …………………………………………… dne: ………………………………..
Vlastnoruční podpis .………………………………………………
U osob mladších 15 let podpis zákonných zástupců

…………………………………………………………………..
jméno a příjmení zák. zástupce čitelně

Následně vám přijdou na výše uvedený email přihlašovací údaje do klubového informačního systému (KIS) na
adrese clen.hchostivar.com. Správa členských příspěvků se provádí v KISu a předpis platby přichází na email.
Webové stránky klubu jsou www.hchostivar.com. Vedení klubu posílá pravidelné informační emaily o dění
v klubu pomocí KISu, proto prosím udržujte emailové adresy v KISu aktuální. Mezi další informační kanály
patří Facebookové a Instagramové skupiny HC Hostivař. U členů starších 10 let budeme potřebovat nahrát
do KISu pasovou fotku či její ekvivalent.

