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Přihláška do fotbalového klubu FK Slavoj Koloděje z.s. 

Základní informace o dítěti 
  Jméno Příjmení 
 Ulice a č. p. Rodné číslo 
  Město Datum narození 
  PSČ Název školy 

   
První zákonný zástupce – kontaktní osoba pro zasílání informací 

  Jméno Příjmení 
  Ulice a č. p. Telefon 
  Město e-mail
 PSČ 

  Druhý zákonný zástupce 
  Jméno Příjmení 
  Ulice a č.p. Telefon 
  Město e-mail
 PSČ 

Zdravotní stav: 
Dítě trpí těmito zdravotními problémy, které však dle posouzení lékaře a mého vědomí nejsou důvodem pro omezení či 
zákaz sportovní činnosti:  

Další sporty: 
Pokud dítě provozuje další sporty, prosím napište, jaké sporty a kolikrát týdně (např. 1x plavání, 2x florbal apod.) 

Dítě bude po skončení tréninku (turnaje) odcházet Samostatně V doprovodu 

Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) 

Souhlasím se členstvím dítěte v uvedeném klubu FK Slavoj Koloděje. Beru na vědomí, že zaplacený poplatek se nevrací        
(s výjimkou vážných zdravotních důvodů apod.). V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny (místo, den, doba 
činnosti). Beru na vědomí, že spolek neručí za odložené věci. 

Zároveň prohlašuji, že lékař nenařídil dítěti zákaz sportovní činnosti a není mi známa ani žádná jiná skutečnost týkající se 
zdravotního stavu dítěte, pro kterou by nemohlo nebo nemělo sportovní činnost vykonávat. 

Po dobu působení dítěte ve fotbalovém klubu budu dbát na to, aby se dítě do kroužku dostavovalo ve zdravotním stavu 
umožňujícím sportovní zatížení a nepředstavujícím ohrožení zdraví ostatních dětí (infekční onemocnění, atd.) 

V Praze dne: 

  Podpis rodičů (zákonných zástupců) 

mailto:kubin.dan@seznam.cz
http://www.fkslavojkolodeje.cz/
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Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů 

v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“), beru na vědomí a souhlasím se zpracováním těchto osobních 
údajů: 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, emailový kontakt, telefonní kontakt, věková kategorie, tréninková 
skupina, pořízené fotografie, videa a zvukové záznamy, sportovní výsledky a další dobrovolně poskytnuté údaje za 
přihlašovanou osobu/člena správce a jejího zákonného zástupce (účastník kroužku či tréninku a jeho zákonný zástupce) 

Správcem: 

FK Slavoj Koloděje, z. s.  
IČ: 22741968 
Adresa: V Lipách 135/15, 190 16 Praha-Koloděje 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddílu L, vložka 24 303, a to pro tyto účely: 

• k vedení seznamu a evidenci (psaných i elektronických) členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami
spolku pro běžně zajištění běžné činnosti spolku (vystavování dokladů, účast na akcích, informace důležité při
provozování akcí, kroužků, tréninků, soustředění a turnajů),

• předávání osobních údajů nadřazeným sportovním orgánům (např. FAČR) či úřadům veřejné správy a samosprávy
pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování (např. žádost o dotaci, kontrola ze strany veřejné správy), 

• zasílání informací o pořádaných akcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku (např. nábor či trénink spolku,
kempy a soustředění spolku, konání zápasů a turnajů),

• vytváření prezentačních, náborových a propagačních materiálů spolku obsahující osobní údaje členů v rozsahu –
jméno, příjmení a ročník a dále fotografie, videa, zvukové nahrávky a sportovní výsledky a umístění těchto údajů na
webovou stránku spolku a sociální sítě provozované spolkem.

Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení. 

Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám 
právo: 

• kdykoli odvolat udělený souhlas, a to pro každý shora uvedený účel samostatně,
• vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
• vyžádat si opravu nebo doplnění poskytnutých osobních údajů,
• žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod,
• žádat omezené zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování,
• vznést námitku proti využití poskytnutých údajů pro marketing a PR akce spolku.

V Praze dne: 

  Podpis rodičů (zákonných zástupců) 

mailto:kubin.dan@seznam.cz
http://www.fkslavojkolodeje.cz/
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