
Přihláška člena klubu 

 

Jméno: E-mail: 

Příjmení:  Telefon: 

Adresa: 

Datum narození:    

 

Spolek Letsport, z.s., se sídlem : Na Okraji 44 / 439, 16200 Praha 6 - Veleslavín, IČO: 26569507 bude 
zpracovávat Vaše osobní údaje v souvislosti s činností klubu v souladu s obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 zejména pro účely i) evidence v seznamu členů klubu a ii) 
vyúčtování členských příspěvků.  

Souhlasíte-li, bude klub zpracovávat Vaše osobní údaje pro: 
a) marketingové účely (zasílání obchodních sdělení) v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa, 
příp. telefonní číslo. 

 □ ANO  □ NE 

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat. Poskytován je na dobu trvání 
členství a dále po dobu 10 let od jeho ukončení.  

Spolek, jakožto správce Vašich osobních údajů, je oprávněn zpracovávat osobní údaje rovněž 
prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam Vám bude poskytnut kdykoli na 
vyžádání. 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 prohlašujete, že jste byl/a informován/a o svých právech a povinnostech, zejm. 
o svém právu (i) kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu 
uvedeného v každé e-mailové zprávě, (ii) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných 
a doplnění neúplných osobních údajů, (iv) 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, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (vi) na 
přenositelnost údajů a taktéž právo (vii) 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 (viii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na Michal Švehla, e-mail: 
superliga@mlmf.cz 

 

Dne: 

Podpis 

 

 



S O U H L A S 

člena klubu s pořízením a s bezplatným užitím podobizny  

Svým podpisem uděluji [Spolku Letsport, z.s., se sídlem : Na Okraji 44 / 439, 16200 Praha 6 - 
Veleslavín, IČO: 26569507 („spolek“) 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. Souhlasy 
uvedené v tomto dokumentu jsou poskytovány klubu alespoň na dobu 10 let počínaje od data pořízení 
záznamu.  

Beru na vědomí, že v případech, kdy udělené svolení k pořízení a užití obrazových, zvukových či 
obrazově-zvukových záznamů odvolám, aniž by odvolání svolení odůvodňovala podstatná změna 
okolností nebo jiný rozumný důvod, je klub v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn požadovat náhradu škody, která 
odvoláním svolení k užití záznamů vznikne. 

Jméno a příjmení:  

Podpis:  

V ………………………………………….. 

Dne ……………………………………… 

 


