
SK ŠTĚTÍ

Přihláška za člena YachtClubu

Jméno:  Příjmení: 

Rodné číslo: 

Bydliště - ulice a čp.: 

Obec:    PSČ: 

Telefon: E-mail:

Telefon zák.zást. (v případě nezletilých):

E-mail zák.zást. (v případě nezletilých):

V  dne:

        .....................................................
.....

    podpis člena (zákonného  
zástupce)

------------------------------------------------zde odstřihnout----------------------------------------------

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Beru na vědomí a výslovně souhlasím s tím, aby sportovní kluby SK Štětí (dále jen SK) zpracovávalo  mé osobní údaje na základě tohoto  
Souhlasu. 

Souhlasím s tím, že SK bude spravovat a uchovávat  mé Osobní údaje až do konce období, po které lze vznášet jakékoliv nároky ve spojení  
s mým vztahem  k SK a/nebo zpracování podle příslušných zákonů a smluv.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, mohu požadovat informace o Zpracování; dále mohu  
požadovat opravu svých Osobních údajů a jejich odstranění, jakož i garanci SK, že poskytne zpracovávaným Osobním údajům patřičnou  
zákonnou ochranu, a to přímo nebo v rámci smluvních ujednání s třetími stranami. Beru na vědomí, že pokud by došlo k případu porušení  
mých práv k Osobním údajům, mohu se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v České republice nebo na příslušný soud.

Tento souhlas nahrazuje všechna předchozí písemná či ústní prohlášení Subjektu údajů týkající se předmětu tohoto Souhlasu.

Podpisem tohoto Souhlasu se zpracováním Osobních údajů a na základě poskytnutých informací o účelech zpracování, jakož i rozsahu  
kategorií osobních údajů svobodně a vážně uděluji SK  ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění,  
souhlas se zpracováním mých Osobních údajů v souladu s tímto Souhlasem. 

Potvrzuji, že jsem textu Souhlasu plně porozuměl/a. 

Jméno, příjmení:

Rodné číslo:  

V  dne:

SK ŠTĚTÍ, Čs.armády 51 – stadion, PS 27, CZ - 411 08 Štětí, tel.: +420 416 812 208, fax: +420 416 815 981,
IČO: 00556076, DIČ: CZ00556076, b.s.: Česká spořitelna Štětí, číslo účtu 1002473359/0800
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     podpis člena (zákonného 
zástupce)
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