
PŘIHLÁŠKA do oddílu JUDO  
při TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 

 

 

Jméno a Příjmení: _____________________________________________________ 

Rodné číslo:    _____________________________________________________ 

Zdravotní pojišťovna: __________________________________________________ 

Bydliště: (ulice / č.p. / obec / PSČ)  

______________________________________________________________________ 

Telefon:   _______________________________________________________ 

e-mail:  _______________________________________________________ 

Poznámka (zdravotní potíže, omezení apod.): 

______________________________________________________________________ 

(V případě jakékoliv změny osobních údajů nás prosím kontaktujte a oznamte v co nejkratším čase.) 

 

Přihláška a členství v oddíle je platné po zaplacení oddílových příspěvků. Platba oddílového 

příspěvku je možná v hotovosti k rukám trenéra nebo na účet TJ: 

Č. ú.: 2601556134/2010 / v.s. 14 / k.s. 0308, do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení člena.  
(Nutno uvádět přesně pro správnou identifikaci člena!) 
Výše oddílových příspěvků bude vždy stanovena pro dané období roku a tréninkovou skupinu. 

 

Beru na vědomí, že je mojí povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi pravidly 

tréninků a akcí ČSJu, a to zejména s tím, že trénink nebo sportovní turnaj může být fyzicky náročný. 

Dále se zavazuji seznámit se s platnou Směrnicí ČSJu o zdravotní způsobilosti aktivních členů ČSJu 

a řídit se jejími ustanoveními a je tedy nutno odevzdat lékařský posudek /platnost 12 měsíců/. 
 

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 110/2019Sb., č.133/2000Sb., 

v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 
Beru na vědomí, že přihlášením do oddílu JUDO TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště (dále jen TJ) a zapsáním do Centrální evidence 

Českého svazu juda (dále jen ČSJu) se stávám zároveň i členem ČSJu. 

Souhlasím s tím, aby TJ a ČSJu zpracovávala a evidovala mé osobní údaje (rodné číslo, bydliště a kontaktní údaje), poskytnuté jí 

v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ a ČSJu. 

Dále souhlasím s tím, že TJ je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, do centrální evidence ČSJu, regionálnímu sdružení České unii 

sportu (ČUS) a Národní sportovní agentuře (NSA) k vedení evidence členské základny v ČR dle směrnic ČUS, NSA a stanov ČSJu, k 

identifikaci sportovce při soutěžích a také pro účely žádostí o dotace z města Uh. Hradiště, Zlínského kraje a NSA. 

Souhlasím s tím, aby SK/TJ v souladu s Nařízením EU zpracoval jako Správce osobních údajů moje  fotografie, videa, zvukové 

záznamy pořízené na sportovních akcích a při další spolkové činnosti (tzv. audiovizuální prezentace), a to za účelem umožnění 

marketingových aktivit SK/TJ a ČSJu. Souhlasím, aby má audiovizuální prezentace byla zpracovávána a uchovávána po celou dobu mé 

sportovní aktivity a/nebo členství v SK/TJ a ČSJu (a přiměřeným způsobem a v přiměřeném období i po jejím ukončení).  

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:   mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),   požadovat jejich opravu (dle 

čl. 16 Nařízení),   na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,   na omezení 

zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,  na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,  

odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení EU,  podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.  

TJ a ČSJu se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

a nařízení EU 2016/679) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby 

zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým 

vlastnoručním podpisem.  

 

 

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

                                   Podpis 

  (člena/ zákonného zástupce) 


