Tělovýchovná jednota Sokol Plasy, spolek (dále „TJ“)
PŘIHLÁŠKA ČLENA
Prohlášení žadatele (nebo jeho zákonného zástupce) o členství:
Seznámil jsem se se stanovami a chci se stát řádným členem.
Tělovýchovná jednota
Sokol Plasy, spolek

(*) Příjmení:
(*) Jméno:
(*) Občan

ČR (A/N):

(*) Datum

narození:

(*) Rodné

číslo:

(*) Pohlaví

Ke Hřišti 553
331 01 Plasy

(M/Ž):

Ulice/čp. :
Obec:
Region:

PSČ :

Telefon:
Email:
Požadované zařazení v rámci TJ:

Žádám o členství v oddílu:
(*) Role

Sport.odvětví (č.):

člena - činnost v TJ:

Poznámka:

POZNÁMKY:
(*) = povinný údaj
ČUS – Česká Unie Sportu (dříve“ ČSTV“)- sdružení sportovních svazů, klubů a tělovýchovných jednot s
celostátní působností.
Oddíly, odvětví:
Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví (dle čísel ČUS).
Názvy oddílů (kódy sportovních odvětví (dle ČUS)): Fotbal (7) / Volejbal (40) / Rekreační sport (55)
Role člena - činnost v TJ:
(1) Aktivní sportovec-soutěže: registrovaný sport.svazem, účastní se soutěží pořádaných sport.svazem.
(2) Aktivní sportovec: účastní se sportovní činnosti jen v rámci oddílu.
(3) Ostatní - člen nesplňuje podmínky aktivního sportovce (např. přispívající člen).
Zdravotní způsobilost
Nový člen TJ, který se bude aktivně účastnit sportovní činnosti v příslušném oddílu, si musí zabezpečit ve
svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti k dané sportovní činnosti. Proto
nový člen TJ podpisem přihlášky zároveň souhlasí s ověřením své zdravotní způsobilosti k provozování
dané sportovní činnosti v souladu s požadavky TJ, s aktuálně platnými zákony, vyhláškami a soutěžními řády
příslušného sportovního svazu. Tuto skutečnost člen TJ potvrdí formou podpisu prohlášení o svém zdravotním
stavu (samostatný dokument). Podrobné informace jsou uvedeny na internetových stránkách TJ Sokol Plasy
(www.sokolplasy.cz).
SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů:
Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým
členstvím a činností v TJ. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Ochrana osobních údajů
člena bude zajištěna v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů –
neboli tzv. GDPR (General Data Protection Regulation). TJ bude, při plnění svých členských povinností vůči
organizacím, kde je SK/TJ sdružena, předávat osobní údaje o svých členech různým subjektům (zejm.
příslušným sportovním svazům – ČUS / FAČR/…) tak, aby byly splněny požadavky výše uvedeného nařízení.
Podrobné informace ke zpracování a evidenci osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách TJ
Sokol Plasy (www.sokolplasy.cz).

V …………………… dne …………
------------------------------------------------------------------vlastnoruční podpis
(u osob mladších 15 let souhlas zákonných zástupců)
Soubor: tjskp_přihláška _člena_v01_2019-04

