Přidělené registrační číslo

PŘIHLÁŠKA ČLENA TJ LS BRNO
REGISTRAČNÍ ÚDAJE
Druh registrace

Zatím nejsem členem, nová registrace

Již jsem členem, přeregistrace

Druh členství

Aktivní, tedy registrovaný sportovec

Neaktivní, tedy rekreační sportovec

Člen oddílu

Jachting

Kanoistika

Veslování

OSOBNÍ ÚDAJE
Jméno

Příjmení

Adresa bydliště
Datum narození

V případě aktivního členství uveďte rodné číslo

Telefon

E-mail

Skype

ÚDAJE O PLAVIDLE
Vlastním
Mám

Nevlastním

plavidlo

Nemám zájem o uložení

Délka:

Druh:
léto

břeh

molo

zima

břeh

ZAMĚSTNÁNÍ, PROFESE, DOVEDNOSTI
Zde nám prosím napište vše důležité z vašeho profesního nebo soukromého života, co by mohlo být přínosem pro činnost jednoty (nepovinný údaj).

PROČ SE CHCI STÁT ČLENEM TJ LS BRNO
Zde nám prosím napište vaše motivy podání přihlášky člena jednoty (povinný údaj).

m
loděnice

PŘIHLÁŠKA ČLENA TJ LS BRNO
PROHLÁŠENÍ, 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 TJ LODNÍ SPORTY
BRNO zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ LODNÍ
SPORTY BRNO. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.
Dále souhlasím s tím, že TJ LODNÍ SPORTY BRNO je oprávněna 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 TJ LODNÍ SPORTY BRNO oprávněna zpracovávat a evidovat i po
ukončení mého členství v TJ LODNÍ SPORTY BRNO. Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech
skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

Dále uděluji – neuděluji1) souhlas k pořizování obrazových či zvukových záznamů svého dítěte (dětí) dle identifikace
níže z akcí konaných v rámci TJ LODNÍ SPORTY BRNO. Souhlasím – nesouhlasím 1) s uveřejněním takto
pořízených obrazových či zvukových záznamů na webových a facebookových stránkách TJ LODNÍ SPORTY BRNO.

1)

nehodící se škrtněte

Zároveň TJ LODNÍ SPORTY BRNO uděluji souhlas v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti se zasíláním informačních e-mailů.

Jméno, příjmení, datum narození dítěte (dětí):

V

Dne

Podpis žadatele
V případě nezletilého žadatele zákonný zástupce

Schválil

Dne

Podpis schvalovatele

nulovač

