
PŘIHLÁŠKA 
 

Jméno a příjmení:___________________________________________________ 

Rodné číslo: _______________________________________________________ 

Den, čas a místo konání kurzu: ________________________________________ 

E-mail – rodiče: _____________________________________________________ 

Mobil – rodiče: _____________________________________________________ 

Mobil   - dítě: _______________________________________________________  

Facebookový kontakt: _______________________________________________ 

Uzavřená skupinka na Facebooku, kam jsou vkládány části tréninků, aby děti věděly, 

v případě absence, co se mají naučit ….. 

 

Kurzovné na pololetí: 1100,-Kč prosím uhraďte do 30.9.2019 v hotovosti na hodinách nebo převodem na č.ú. 

735302309/0800. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte a místo, kde kurz navštěvuje (Plzeň, Horní 

Bříza, Ledce, Kaznějov)  

 
 
Fit Club Veronika, U Husa 627, 330 12  Horní Bříza, IČ: 270 10 481 (dále jen „Spolek“)  

Registraci SK provedlo Ministerstvo vnitra  nám.Hrdinů 3, 140 21  Praha 4  dne 17.11.2005; č.j. VS/1-1/62 046/05-R   

 
 

PROHLÁŠENÍ 
Tímto podávám přihlášku do kurzu, který pořádá FIT CLUB VERONIKA  
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), tímto Spolku, jakožto správci osobních údajů, uděluji svůj souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje, které jsem Spolku v souvislosti se svým 
členstvím jakoukoliv formou sdělil/a nebo v budoucnu sdělím, zejména souhlasím se zpracováním svého jména a 
příjmení, data narození a věku, telefonního čísla, emailové adresy či jiných kontaktních a identifikačních údajů. Byl/a 
jsem informován, že Spolek výše uvedené údaje zpracovává na základě oprávněného zájmu za účelem (i) správy a 
zajištění chodu a organizace Spolku, včetně vedení veškerých záznamů a statistik o činnosti Spolku, a (ii) přípravy, 
organizace a zajištění sportovních, tréninkových či soutěžních akcí. Souhlasím, aby Spolek výše uvedené údaje 
zpracovával na základě mého souhlasu i za účelem (iii) marketingové činnosti Spolku.  Pokud nesouhlasíte, můžete 
škrtnout bod (iii) nebo dle svého výběru. Tento souhlas uděluji na celou dobu trvání mého členství ve Spolku. Byl/a jsem 
informován/a právu tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost 
zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, o právu na přístup k osobním údajům, o právu na 
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právu vznést námitku proti zpracování, právu na 
přenositelnost údajů, a právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).  Prohlašuji, že 
všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

 
SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM, VYUŽITÍM A ŠÍŘENÍM PROJEVŮ OSOBNÍ POVAHY 
V souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tímto 
Spolku uděluji svůj souhlas s pořizováním, využitím a šířením projevů osobní povahy - podobizny mé osoby, 
obrazových a zvukových záznamů a snímků mé osoby jednotlivě či spolu s ostatními členy Spolku, pořízené jakýmikoliv 
prostředky při trénincích, vystoupeních, soutěžích s mou účastí nebo v průběhu či v souvislosti s jinými akcemi, jichž se 
zúčastním v souvislosti s mým členstvím ve Spolku. Souhlas ve výše uvedeném rozsahu uděluji zároveň i dalším 
osobám, které jsou ke Spolku v obchodně právním vztahu (obchodním partnerům a sponzorům). Tento souhlas se 
vztahuje na projevy osobní povahy pořízené v době mého členství ve Spolku. Výslovně však souhlasím, aby byly tyto 
projevy dále využity a šířeny i po skončení mého členství ve Spolku. Zároveň souhlasím, že v souvislosti s pořízením, 
využitím a šířením projevů mé osobní povahy nemám nárok na žádnou finanční ani jinou odměnu. 
 

V  .............................. dne  ............................. Podpis: ………………………………….. 
 


