Přihláška za člena
Klubu potápěčů Pardubice, p.s.
Anenská 812, 530 02 Pardubice
Evidenční číslo
člena klubu
Jméno a příjmení ..........................................................................................................................
Datum narození ............................................ Rodné číslo ...........................................................
Zaměstnání ..................................................................................................................................
Bydliště - ulice ...................................................................... číslo .............................................
PSČ ............................. Město ............................................................................
Mobil: ………………………… E-mail ......................................................................................
Byl(a) jste někdy členem KP Pardubice

ano v roce ............ - ne (nehodící se škrtněte)

SOUHLAS
se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb.,
v platném znění.
1. Souhlasím s tím, aby Klub potápěčů Pardubice, p.s., se sídlem Anenská 812, Zelené
předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 00527718 zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze oddíl L 38086
zpracovával tyto údaje:
jméno a příjmení, rodné číslo, adresu, e-mail a telefonní číslo.
2. Osobní údaje poskytnuté jemu v souvislosti s členstvím a činností v KP Pce. Tento souhlas
se výslovně vztahuje i na rodné číslo. E-mail a telefonní číslo jsou nutné pro komunikaci s
rodiči nezletilých členů klubu.
3. Dále souhlasím s tím, že KP Pce je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně
rodného čísla, do centrální evidence Svazu potápěčů České republiky, do seznamů pro
udělení dotací na sportovní činnost klubu poskytovanou Magistrátem Pardubic, Kraje
Pardubice a MŠMT. Toto oprávnění vychází z technickoorganizačních důvodů, např. k
identifikaci
sportovce.
4. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je KP Pce oprávněn zpracovávat a evidovat i po
ukončení členství v KP Pce.
5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv
zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Klub potápěčů
Pardubice, Anenská 812, 530 02 Pardubice.
6. Vezměte prosím 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 pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
V .................................... dne ............... rok .....................
----------------------------------------------------------Vlastnoruční podpis (u nezletilých podpis rodičů)

