
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, z.s. 
oddíl běžeckého lyžování 
Bělehradská 2992/41, 400 11 Ústí nad Labem 
tel: +420 472 774 251, e-mail: skp.ul@volny.cz 

PŘIHLÁŠKA 

Příjmení:   Jméno:       

Rodné číslo:   

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

        

         

Telefon:   E-mail:       

Žádám o členství v oddílu: lyžování 

Provozované sportovní odvětví: běh na lyžích 

Poučení o zpracování osobních údajů  
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) 

SKP Sever Ústí nad Labem, z. s., zpracovává výše uvedené osobní údaje výlučně pro účely realizace členství 
v oddílu, zajištění činností spolku vč. vedení seznamu členů spolku a to po dobu členství člena v oddílu a po dobu 
10 let po jeho ukončení. Právními důvody pro zpracování údajů jsou plnění právní povinnosti (realizace členství 
v  oddílu, zajištění činnosti spolku vč. vedení seznamu členů spolku podle občanského zákoníku a zajišťování 
financování prostřednictvím dotací) a oprávněný zájem (k rozesílání informací o činnosti spolku). Beru na vědomí, 
že bez uvedení všech údajů vč. rodného čísla člena není členství ve spolku možné z  důvodu nutnosti jeho 
vykazování při financování činnosti spolku prostřednictvím dotací a také při realizaci členství spolku v České unii 
sportovců a Svazu lyžařů České republiky. 
Příjemci výše uvedených osobních údajů jsou Česká unie sportovců, Svaz lyžařů České republiky a poskytovatelé 
dotací. 
Podle Nařízení máte právo požadovat po Správci sdělení, jaké osobní údaje o vaší osobě zpracovává, požadovat 
kopii těchto údajů, přístup k těmto údajům a provedení aktualizace nebo opravy osobních údajů, příp. omezení 
zpracování těchto údajů, právo požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů, právo na jejich přenositelnost a 
v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních 
údajů. Kdykoli můžete také podat námitku proti zpracování prováděnému v oprávněném zájmu spolku. 

V Ústí nad Labem dne      
  vlastnoruční podpis 
 (u osob mladších 15 let souhlas zákonných zástupců)


