
POLICEJNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘEROV, z.s. 
 

Žadatel přijat dne:                                                                            podpis člena výboru:      po 
 

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA 

Žadatel:       kód zdrav. pojišťovny: _________ 

titul: __________ Jméno: __________________ Příjmení: __________________________ 

   dat. nar.: _________________ r.č.: ______________________________ 

Bydliště:   

ulice, čp.: _______________________________   obec: __________________ psč:___________

  

email: ________________________________    tel. kontakt: ____________________________ 

preferované sportovní odvětví: _____________________________________________________ 

Žádám o přijetí do Sportovního klubu Přerov, z.s.  se zařazením do zájmové skupiny*):  

ÚO Přerov OOK Hranice  OOK Přerov  OHK Přerov  DI Přerov 

OOP Hranice OOP Lipník   OOP Přerov I  OOP Přerov II  OOP Kojetín 

*)
 zvolenou zájmovou skupinu zakroužkujte 

Prohlášení a souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Žadatel o členství tímto prohlašuje, že byl seznámen se stanovami Policejního sportovního klubu Přerov, z.s. (dále jen „Spolek“). 

Žadatel byl seznámen, že spolek vede seznam členů a stanovy určují, jakým způsobem se provádí v seznamu členů zápisy a výmazy 

týkající se členství osob ve spolku. Seznam je veden jako neveřejný. Žadatel byl poučen, že každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou 

žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto 

údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může 

o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany. Rovněž bere na vědomí, že neurčí-li 

stanovy jinak, zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k 

zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn. Spolek se zavazuje, že s údaji o osobě, které se považují za osobní údaje 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochranně osobních údajů, v platném znění, bude nakládat v souladu s 

platnými právními předpisy. Osobní údaje osoby budou plně zabezpečeny proti zneužití. Podpisem osoby na tomto prohlášení 

uděluje osoba svůj souhlas se zpracováním a použitím osobních údajů zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  

(tzn. jméno, příjmení, dat. narození, bydliště, zdravotní pojišťovna, email a tel. číslo či jiný kontakt) ze strany Spolku v souvislosti 

s jejím členstvím a činností ve Spolku. Tento souhlas se vztahuje i na rodné číslo. Osoba je oprávněna písemně odvolat souhlas se 

zpracováním osobních údajů a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Osobní 

údaje osoby budou zpracovávány za účelem evidence členské základny Spolku a evidence placení členských příspěvků a budou 

využívány k naplňování úkolů Spolku vyplývajících ze závazků a povinností Spolku k realizaci práv a povinností členů Spolku a 

naopak. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Spolek. Pověřenými osobami pro zpracování a nakládání s osobními údaji 

v rámci Spolku jsou osoby uvedené ve vnitřních předpisech Spolku. Jiným osobám mohou byt zpřístupněny pouze se souhlasem 

subjektu těchto údajů, pokud zákon nestanoví jinak. Osoba ucházející se o členství v Policejním sportovním klubu Přerov, z.s., v 

případě vzniku jejího členství ve Spolku uděluje tímto Spolku svolení k pořízení a užití její podobizny, obrazových snímků, 

obrazových a zvukových záznamů a jejího jména, týkajících se projevů osoby coby člena Spolku při výkonu činností Spolku. Spolek 

je oprávněn využít shora uvedené Svolení osoby vždy přiměřeným způsobem, přičemž předměty osobnostních práv osoby nesmí 

být užity ve spojení s pornografií, erotickými motivy, propagací násilí či v jiné souvislosti, která by byla v rozporu s právním řádem, 

obecně uznávanými etickými pravidly či oprávněnými zájmy osoby.  Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech 

skutečnostech dle ust. § 11 z.č.101/2000  Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 

__________________________________________ 

vlastnoruční podpis (ml. 18 let + souhlas zák. zást.) 

 


