
      Canoe & Kayak Club  

LODNÍ SPORTY BRNO, pobočný spolek               

PŘIHLÁŠKA  

 

 
Jméno a příjmení:   ……………………………………………………………………………………… 

Rodné číslo:    ………………………………………………………………………………………  

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………………………………………………… 

 

Kontakt na člena:  

Telefon:   ……………………………………………………………………………………… 

E-mail:    ……………………………………………………………………………………… 

 

Prohlášení a souhlas 
Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlasím s využitím rodného 

čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění. Souhlasím s tím, aby Canoe & Kayak Club Lodní sporty Brno zpracovával a 

evidoval mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v Canoe & Kayak Club Lodní sporty Brno. Tento 

souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.  

 

Dále souhlasím s tím, že Canoe & Kayak Club Lodní sporty Brno je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, 

do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k 

vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje, včetně rodného čísla, 

je Canoe & Kayak Club Lodní sporty Brno oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v Canoe & Kayak Club Lodní 

sporty Brno. Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném 

znění.  

 

Zároveň Canoe & Kayak Club Lodní sporty Brno uděluji souhlas v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti se zasíláním informačních e-mailů.  

 

Dále uděluji souhlas k pořizování obrazových či zvukových záznamů svého dítěte dle identifikace výše z akcí konaných v rámci Canoe 

& Kayak Club Lodní sporty Brno. Souhlasím s uveřejněním takto pořízených obrazových či zvukových záznamů na webových a 

facebookových stránkách Canoe & Kayak Club Lodní sporty Brno. 

 

Člen Canoe & Kayak Clubu Lodní sporty Brno je povinen každoročně uhradit členský příspěvek jehož výši stanovuje Výbor 

klubu. (výše příspěvku je uvedena na klubových stránkách – www.kanoistikabrno.cz) 

 

 

 

      

V Brně dne ……………………………..      ……………………………………. 

            Podpis žadatele 

  


