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PŘIHLÁŠKA ČLENA SPOLKU HBC HRADEC KRÁLOVÉ 1988, z.s.          

 
Přihlašuji se jako řádný člen spolku HBC Hradec Králové 1988, z.s. ve smyslu stanov a zavazuji se: 

a) platit členské příspěvky ve lhůtě a výši dle pokynů spolku; 

b) nakládat hospodárně s majetkem spolku a neničit jej; 

c) dodržovat bezpečnostní pokyny trenéra, vedoucího družstva příp. předsedy spolku; 

d) řídit se etickým kodexem hráče ČMSHB, který je na www.hokejbal-hk.cz. 

 

jméno a příjmení  
datum narození  

trvalé bydliště  

adresa pro doručování 
(líši-li se od trvalého 

bydliště) 

 

e-mail  
telefon  

 

Řádným členem může být jen osoba starší 18 let. 

místo a datum Hradec Králové,  

podpis žadatele  
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  
 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“) 
 

 
Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v HBC Hradec Králové 1988, z.s.  

(dále jen „Správce“),  

 
  

 
je tento povinen na základ ě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpo ře sportu (dále jen „ZOPS“) 
zpracovávat moje 
 

1 jméno a p říjmení, 
2 datum narození, 
3 adresu místa pobytu, 
4 u cizince také adresu místa, kde se p řevážně zdržuje a státní ob čanství. 
 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za ú čelem vedení evidence členské základny a s tím 
souvisejícími činnostmi (nap ř. žádosti o dotace, vy řizování pojišt ění apod.).  

Jsem informován/a, že na základ ě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány O sobní 
údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy p řestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem 
Správcem evidován/a. 

Jsem informován/a, že na základ ě oprávn ěného zájmu Správce budou Osobní údaje pro ú čel 
vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány 
po dobu 10 let ode dne, kdy p řestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. 

Beru na v ědomí, že Správce p ředává Osobní údaje t ěmto Zpracovatel ům: 

• příslušnému sportovnímu Svazu, 
• příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS 
• Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 

169 00 Praha (dále jen „ ČUS“), 
• příslušným orgán ům státní správy a samosprávy, 

a to za účelem 

• vedení evidence členské základny ČUS na základ ě směrnic ČUS a s tím souvisejícími 
činnostmi, 

• identifikace na sout ěžích, 
• žádosti o dotace na základ ě §6b ZOPS. 

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu 
stát členem výše zmíněného spo 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 

Souhlasím, aby na základ ě čl. 6 odst. 1, písm. a) Na řízení zpracoval Správce ( HBC Hradec Králové 
1988, z.s.) moje 
 
1 fotografie, 
2 videa, 
3 zvukové záznamy, 
4 sportovní výsledky 

 
za účelem 
 

• marketingu (zejména v propaga čních materiálech, letácích), 
• prezentace na webu, 
• prezentace na sociálních sítích (nap ř. Facebook, Instagram, Twitter apod.), 
• prezentace ve výro ční zpráv ě a dalších informa čních materiálech. 
 
Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé 
 
1 telefonní číslo, 
2 e-mail, 
3 rodné číslo 
 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (nap ř. žádosti o dotace, 
vyřizování pojišt ění). 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání ú čelu zpracování 
(tedy i po tom, kdy p řestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). 

Souhlasím, aby Správce p ředal Osobní údaje t ěmto Zpracovatel ům: 

• příslušnému sportovnímu Svazu, 
• příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, 
• výkonnému výboru ČUS.  
 

Jsem srozum ěn/srozum ěna se svým právem: 

• mít p řístup ke svým Osobním údaj ům (dle čl.15 Nařízení), 

• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 

• na výmaz osobních údaj ů bez zbyte čného odkladu, pokud jsou dány d ůvody podle čl. 17 Nařízení, 

• na omezení zpracování osobních údaj ů v případech dle čl. 18 Nařízení, 

• na přenositelnost údaj ů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 

• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Na řízení, 

• podat proti Správci údaj ů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 
 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pe čliv ě přečetl/p řečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. 
To stvrzuji mým vlastnoru čním podpisem. 

 

V Hradci Králové dne ___________ 
 
          _________________________________________ 
               Jméno a Příjmení                          PODPIS 


