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PŘIHLÁŠKA HRÁČE RC LIONS RUMBURK 

                                                 Název:  Rugby Club Lions Rumburk z.s. 

         Adresa: Šluknovská 10/17, 408 01 Rumburk 

                                                 IČ: 022 38 756  

                                                 Registrace: 1.1.2014 u Okresního soudu Ústí nad Labem 

                                                 FB: RC Lions Rumburk 

 

Titul, jméno a příjmení žadatele                                    

Datum narození  Rodné číslo  

Adresa trvalého bydliště  

Doručovací adresa  

Telefon  e-mail  

Zdravotní pojišťovna  

 

Jméno a příjmení  
zákonného zástupce 

 

Rodinný vztah  
zákonného zástupce 

 

Telefon  e-mail  

 

Uveďte všechny známé zdravotní obtíže, alergie, jiné zdravotní omezení, užívání léků, probíhající léčba aj. 

 
 
 
 

 

Poučení:  Svým níže uvedeným podpisem ztvrzuji pravdivost mnou výše uvedených osobních údajů 

žadatele a jsem si vědom toho, že nepravdivě uvedené údaje v této přihlášce za člena spolku mohou 

mít za následek nepřijetí žadatele za člena spolku nebo jeho pozdější vyloučení ze spolku.  
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Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) 

 

Spolek jako Správce osobních údajů svých žadatelů informuje tímto žadatele o zpracování jeho osobních údajů ve smyslu výše 

uvedeného Nařízení. 

I. Účely a právní důvody zpracování osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje Subjektu za účelem evidence členů spolku, kontaktování a přihlášení na turnaje a další 

sportovní aktivity v součinnosti s aktivitami spolku. 

II. Kategorie osobních údajů 

Adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mail), popisné údaje 

(např. zdravotní pojišťovna), údaje o jiné osobě (např. adresní a identifikační údaje zákonného zástupce). 

III. Kategorie subjektů údajů a zdroj osobních údajů 

Osobní údaje jsou získávány od žadatelů a příp. jejich zákonných zástupců jakožto subjektů osobních údajů. 

IV. Kategorie příjemců 

Příjemci osobních údajů jsou Česká unie sportu a Český olympijský výbor a Regionální (krajský) sdružení České unie sportu a 

České rugbyová unie.  

V. Doba uchování 

Správce uchovává osobní údaje Subjektu po dobu trvání členství ve spolku a rok po jeho ukončení. 

VI. Práva subjektů osobních údajů 

Subjekt osobních údajů má dle Nařízení právo na přístup ke svým osobním údajům, na opravu nebo výmaz osobních údajů, 

popřípadě na omezení zpracování nebo vnesení námitky proti zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování založeno na 

souhlasu, má Subjekt právo kdykoliv souhlas odvolat. Dále má Subjekt právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

 

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

                                                                                                                                  Žadatel (zákonný zástupce) 

 

 

Přihlášku (vyplněnou a podepsanou) předejte svému trenérovi. 



 
 

 

Souhlas k pořizování a zveřejnění fotografií 

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákon č.110/20 SB., o ochraně 

osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) 

Já, níže podepsaný/á (zákonný zástupce) 

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

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

Adresa tr.pobytu: ……………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………….. 

dávám spolku 

Název:  Rugby Club Lions Rumburk z.s. 

 Adresa: Šluknovská 10/17, 408 01 Rumburk 

IČ: 022 38 756  

Registrace: 1.1.2014 u Okresního soudu Ústí nad Labem 

FB: RC Lions Rumburk 

dobrovolně souhlas  

1) K pořízení fotografií během tréninků, táborů, soustředění apod. 

 

2) Ke zveřejnění fotografií dle bodu 1 a to na internetových, facebookových stránkách, 

instagramu použití k propagaci spolku (plakáty, letáky aj.) – které spravuje spolek RC Lions 

Rumburk 

 

Doba, po kterou mohou být tyto fotografie zpracovávány: 

Nejvýše 2 roky. 

Souhlas bude uložen a zpracován spolkem, uložen v místě spolku, s přístupem pouze Členská schůze 

spolku. 

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro 

ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že jeho práva byla poškozena. 

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním fotografií viz výše, a že jsem byl /a poučen /a o svých 

právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo výše uvedený souhlas kdykoliv odvolat. 

V Rumburku dne ……..                                                               …………………………………. 

                                                                                                  Subjekt údajů (zákonný zástupce) 


