
žádost o členství v klubu
sk nové Město na Moravě

SK Nové Město na Moravě, z. s.

Vlachovická 1200
592 31
Nové Město na Moravě

IČ: 43378480

Email: office@zlatalyze.cz
Tel.: 566 616 337

Web: www.sklnmnm.cz

Jméno
Příjmení
Titul

Datum narození                                Rodné číslo

Ulice č.p.
Město PCŠ
Email
Tel.                                

Rozhodčí Sportovec
Řadový člen Rodič sportovce
Dobrovolný 
trenér

Výkonný činitel

Jiný

*zapojení do činnosti klubu  / Možno zaškrtnout i více polí, pokud jsou platná.

Český svaz lyžařů Český svaz cyklistiky
Český svaz biatlonu Český atletický svaz
Jiný

členstVí Ve spoRtoVníCH sVazeCH  / Zaškrtěte všechny svazy, jichž jste členem.

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného 
čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění.  ano, souHlasíM  ne, nesouHlasíM

Prohlašuji, že ve své činnosti budu ctít STANOVY klubu SK Nové Město na Moravě a další platné vnitřní normy. Souhlasím s tím, aby SK zpracovával a evidoval mé osobní údaje 
poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností v SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že SK je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje příslušnému regionálnímu sdružení ĆUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS 
dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje je SK oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v SK, avšak výlučně pro tytéž účely, pro které byly osobní údaje žadatelem původně poskytnuty 
včetně účelů archivních.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

V

Dne

Podpis

*Podpis zákonného 
zástupce

Podpis statutárního 
zástupce SK NMNM

Žádost o členství v SK NMNM sCHVÁlil          /  nesCHVÁlil           výkonný výbor SK NMNM dne

*Informativní údaj

*U osob mladších 15-ti let
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