PŘIHLÁŠKA DO STŘELECKÉHO ODDÍLU
MLÁDEŽE

při SK DUEL, z.s., Sedlec 237, 160 00 Praha 6, IČO 45769494
a Pionýr, z.s. – 2. pionýrská skupina Klíč, Šumperská 348, 199 00 Praha 9 IČO 65995830
Příjmení
Jméno
datum nar.
spojení
adresa
trvalého
bydliště

rodné číslo
e-mail
dítěte

mobil dítěte

PSČ

město

Přihlašuji se za člena střeleckého klubu a zavazuji se dodržovat stanovy a ostatní klubové předpisy. Zároveň se
přihlašuji za člena Pionýra, z.s. – 2.pionýrské skupiny Klíč. Svým podpisem potvrzuji správnost uvedených údajů
a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby spolku střelecký klub DUEL, z.s. (dále jen SK) a pobočného spolku
Pionýra, z.s. – 2.pionýrské skupiny Klíč (dále jen PS) správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím,
aby SK a PS jako správce uchovával a zpracovával v souladu s platnými právními předpisy osobní údaje, uvedené
na této přihlášce. Správce může používat uvedené osobní údaje ke své činnosti v souladu se Stanovami SK a PS a
dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Způsob uchování a zpracování údajů upravuje vnitřní předpis SK a PS.
Souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů člena v rámci činnosti, s jejich archivací a s jejich použitím při
prezentaci a propagaci činnosti SK a PS.
Souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat a máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich
opravu nebo výmaz.
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl informován(-a) o zpracování mých údajů a že na základě oprávněného
zájmu Správce (SK a PS) budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími
činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem
Správcem evidován(-a).

Spojení na jednoho z rodičů (zákonného zástupce)

jméno

mobil

příjmení

e-mail

U nezletilých souhlas zákonného zástupce
Souhlasím s členstvím.
V Praze dne

podpis zákonného zástupce

Zaplaceno:

dne:

Zaplaceno:

podpis člena
dne:

