
Klub SPV Pardubice, z. s.
Na Vrškách 112,
530 09 Pardubice
IČ: 26651084
www.florbalspv.cz, www.klubspv.eu

Přihláška
Jméno a příjmení: ____________________________

Datum narození: _______________ Rodné číslo: ____________________________

Bydliště

Ulice a číslo popisné: ____________________________________

Obec: ____________________________ PSČ: _______________

Zdravotní obtíže*: _____________________________________________________

____________________________________________________________________

Kontakt na hráče

Telefon*: ___________________________ Email*: ___________________________

Kontakt na zákonného zástupce

Telefon*: ___________________________ Email*: ___________________________

Souhlasím s podáním přihlášky do Českého florbalu (povinné v případě zájmu hrát
zápasy) a tu potvrdím přes odkaz zaslaný na email zákonného zástupce.

ANO       NE

Přihlašuji se za člena Klubu SPV Pardubice.
Souhlasím a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů se shromažďováním, evidencí, úschovou a zpracováním jména, příjmení, datum narození a adresy bydliště za
účelem evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádost o dotace, pojištění) a to po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu
vykonávat činnosti pro které jsem evidován/a (zákon 115/2001 Sb. o podpoře sportu).

Beru na vědomí, že tyto údaje (jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště) a mimo nich i rodné číslo budou předány ČASPV
(Česká asociace Sport pro všechny) za účelem vedení členské základny a s tím souvisejícími činnostmi.

Souhlasím s tím, aby klub zpracoval mé telefonní číslo, email, telefonní číslo zákonného zástupce a email zákonného zástupce za
účelem vedení členské základny a s tím související komunikace se členy.

Souhlasím s tím, aby klub zpracoval mé fotografie, videa a sportovní výsledky za účelem prezentace na webu a sociálních sítích
(např. Facebook a Instagram) a souhlasím, aby tyto údaje (fotografie, videa, sportovní výsledky) byly uchovány po celou dobu trvání účelu
zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem evidován)

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát členem Klubu SPV
Pardubice.

V _________________ dne _________________

Jméno a podpis zákonného zástupce: ____________________________________________

*nepovinné

http://www.klubspv.eu

