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ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA 

 

Příjmení:       

Jméno:       

Trvalé bydliště:       

Datum narození:       Rodné číslo:       

Telefonní číslo:       E-mail:       

 

Já výše uvedený tímto stvrzuji, že se chci stát členem Fotbalového klubu 

Olympie Zdice, z. s. (dále též „FK Olympie Zdice“) se sídlem Komenského 

304, 267 51 Zdice, IČ: 01379623. 

Beru na vědomí, že přihláška se podává v písemné nebo elektronické formě 

(scan s fyzickým podpisem přihlášky). V písemné podobě se přihláška podává 

k rukám předsedy FK Olympie Zdice. Elektronicky se přihláška podává na e-

mailovou adresu klub@fkolympiezdice.cz. 

Ochrana osobních údajů 

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů1 

(dále též „nařízení GDPR“) jsem informován, že v souvislosti s mým 

členstvím je správce, tj. FK Olympie Zdice, oprávněn zpracovávat výše 

uvedené údaje – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, datum 

narození, rodné číslo, telefonní číslo a e-mail (dále též „osobní údaje“). 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem evidence členské základy, 

informací o činnosti FK Olympie Zdice, plnění účelu, pro který byl založen, 

a s tím souvisejícími činnostmi. 

Jsem informován, že osobní údaje budou zpracovány a uchovány po dobu mého 

členství a po dobu 3 let ode dne, kdy přestanu být členem. 

Souhlasím, aby na základě nařízení GDPR správce zpracoval moje jméno, 

příjmení, fotografie, videa a zvukové záznamy za účelem marketingu, 

prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích, prezentace ve výroční 

 
1 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES 
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ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA FOTBALOVÉHO KLUBU OLYMPIE ZDICE, Z.S. 

zprávě a dalších informačních materiálech. Souhlas lze kdykoliv odvolat, 

a to v písemné nebo elektronické formě. 

Konstatuji, že jsem se se seznámil se stanovami spolku a politikou 

zpracování a ochrany osobních údajů. To stvrzuji vlastnoručním podpisem. 

Ve Zdicích dne  

 

 

 

………………………………………………………………………………… 
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