Fotbalový klub SK Baťov 1930 z.s.
Erbenova 1891, 765 02 Otrokovice; www.skbatov.cz
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
do fotbalového klubu SK Baťov 1930 z.s.
Údaje o žadateli do klubu

Jméno a příjmení:
Adresa bydliště:
Rodné číslo:
Email člena klubu (hráče):
Telefonní kontakt člena klubu (hráče):

Pro registraci u Fotbalové asociace České republiky (FAČR) je nutná barevná fotografie
Údaje o zákonném zástupci (pro děti mladší 16 let)
Jméno a příjmení:
Adresa bydliště:
Email zákonného zástupce:
Telefonní kontakt zákonného zástupce:

Informování o nakládání s osobními údaji a souhlas se zpracováním osobních údajů:
1. Uděluji tímto souhlas spolku Sk Baťov 1930 z.s., se sídlem Erbenova 1891, 765 02 Otrokovice,
IČ:22769285, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka
16033 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále
jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:
-

U člena klubu:
jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, osobní fotografii (registrace hráče), email,
telefonní číslo, údaje o zdravotním stavu
fotografie a videa s možností zveřejnění na webu klubu, v tisku, na sociálních sítích

-

U zákonného zástupce:
jméno a příjmení, bydliště, email, telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, trvalé bydliště rodné číslo, fotografii a email člena klubu (příp. zákonného
zástupce), je nutné zpracovat za účelem registrace člena klubu (hráče) a přidáním těchto osobních
údajů na soupisku FAČR. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu aktivního členství hráče
popřípadě člena v klubu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to
zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti spolku Sk Baťov 1930 z.s., se sídlem
Erbenova 1891, 765 02 Otrokovice nebo email hrubcik.vlastimir@seznam.cz. Informace o nakládání
s osobními údaji jsou dostupné na stránkách klubu www.skabatov.cz, případně na vyžádání u
trenérů jednotlivých kategorií.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Řádní členové spolku SK Baťov 1930 z.s.
b. Trenéři jednotlivých kategorií

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět,

-

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-

požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Otrokovicích dne........................

………………………………………..
podpis hráče/zákonného zástupce

