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EVIDENČNÍ LIST ČLENA - CVIČENCE
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:
Rodné číslo:

U dětí do 15 let kontakt na jednoho z rodičů (otec nebo matka)

Mobil/tel.:

Mobil/tel.:

O:
M:

E-mail:

E-mail:

O:
M:

Bydliště

Externista (v případě hostování vyplnit mateřský oddíl):
1. SOUHLAS SE CVIČENÍM
Souhlasím s výcvikem bojových umění sdružených v oddíle Nozomi Dojo, z.s. (dále jen „Spolek“).
Souhlasím s pravidly, principy, stanovami Spolku a vnitřními řády Spolku, které jsou přístupné z webových stránek
www.nozomi.cz a se kterými jsem se seznámil.
Současně si uvědomuji, že výcvik bojových umění může být příčinou zranění a škod na majetku, a proto si budu počínat
tak, aby nedocházelo bezdůvodně k újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiné osoby.
Při náhodě opomene svou prevenční povinnost ten, který dal k náhodě podnět, porušil příkaz cvičitele či poškodil
zařízení způsobilé nahodilým újmám zabránit. Kdo poruší tuto prevenční povinnost nese odpovědnost sám.

2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU CVIČENCE
Potvrzuji, že …………………………………………………………….. narozený/á ….………………………… JE / NENÍ *
ze zdravotního hlediska schopen/schopna cvičit tradiční japonská bojová umění kendó / iaidó / dźódó.
Pokud existují nějaké zdravotní problémy závažnějšího typu, o kterých by vedení oddílu mělo být informováno,
upozorňuji na následující :
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...…………...
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...…………...
*Označte prosím dle potřeby.

Prohlašuji, že jsem si vědom svého zdravotního stavu a že se účastním cvičení na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.
Intenzitu cvičení si přizpůsobím svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní
omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) ve vztahu ke cvičení kendó / iaidó / džódó jsem
povinný konzultovat se svým lékařem.
Vedení oddílu nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s „Vnitřním_řádem_Nozomi_Dojo, z.s.,_Sekce_V. - Směrnice
zpracování a nakládání s osobními údaji“ (dále jen „Vnitřní řád“) který popisuje způsob, rozsah a nakládání s osobními
údaji v rámci spolku v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“) a 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 volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, (dále jen „Nařízení“).
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4. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1 Jsem informován/-a, že Spolek při své činnosti zpracovává osobní údaje svých členů, tedy i moje. Zpracování
osobních údajů je spolkem prováděno v souladu s Vnitřním řádem uvedeným výše a na základě § 3a odst. 3
zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) za účelem vedení evidence členů spolku a možnosti
komunikace s nimi, vedení údajů potřebných k přihláškám a registracím na soutěže, semináře, zkoušky,
výcvikové tábory a dalších akce, kterých se Spolek a jeho členové účastní nebo které Spolek pořádá, vedení
kontaktních údajů na rodiče nebo zákonné zástupce, pro případ nahodilé události v rámci účasti dítěte na
soutěžích, seminářích, výcvikových táborech ad., vedení údajů k žádostem o finanční příspěvky z veřejných
zdrojů. Dále pak na propagaci činnosti spolku na veřejnosti, internetu nebo jiným způsobem, například
v médiích.
4.2 Spolek je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, u cizince také adresu
místa, kde se převážně zdržuje, státní občanství, datum narození, rodné číslo, telefonický (mobilní) kontakt, emailovou adresu či údaje o zdravotním stavu cvičence.
4.3 Moje Osobní údaje bude Spolek zpracovávat na základě tohoto Souhlasu. Zároveň beru na vědomí, že Osobní
údaje mohou být zpracovány a předávány dalším zpracovatelům osobních údajů pro níže uvedené účely. Své
Osobní údaje poskytuji dobrovolně. Zároveň potvrzuji, že Osobní údaje jsou pravdivé.
4.4 Jsem informován/-a a souhlasím, že v souladu s §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány mé
Osobní údaje nejdéle po dobu 10 let ode dne, kdy jsem přestal vykonávat činnost, pro kterou jsem Spolkem
evidován/-a.
4.5 Beru na vědomí, že Spolek předává Osobní údaje těmto zpracovatelům:
příslušnému nadřazenému sportovnímu Svazu, České federaci kendó (ČFK),
příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS, Výkonnému výboru České unie sportu,
z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
organizátorům sportovních soutěží, seminářů, zkoušek, výcvikových táborů apod. a příslušným orgánům
státní správy a samosprávy,
a to za účelem:
vedení evidence členské základny Spolku na základě Vnitřních řádů Spolku a s tím souvisejícími činnostmi,
identifikace na soutěžích, seminářích, zkouškách, výcvikových táborech apod., žádosti o dotace na základě
§6b ZOPS.
4.6 Souhlasím, aby ve smyslu čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení mohl Spolek zpracovávat moje:
fotografie, videa, zvukové záznamy a sportovní výsledky
za účelem:
marketingu, prezentace na webu a sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter ad.), výročních zprávách
a informačních materiálech a letácích.
4.7 Souhlasím, aby mne Spolek informoval o dění ve Spolku a jinak se mnou komunikoval i skrze prostředky
komunikace na dálku, zejména e-mailem a SMS.
4.8 Beru na vědomí, že mám následující práva :
− právo na informace o zpracování osobních údajů. (čl. 15 Nařízení),
− právo získat potvrzení o zpracování osobních údajů,
− právo na opravu svých osobních údajů (čl. 16. Nařízení),
− právo na výmaz svých osobních údajů pokud jsou dány důvody podle Nařízení,
− právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 Nařízení,
− právo na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
− právo vznést námitku, stížnost (čl. 77 Nařízení),
− právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí,
− právo odvolat souhlas (čl. 7, odst. 3 Nařízení).
4.9 Souhlas můžu kdykoliv bezplatně odvolat sdělením na výše uvedenou adresu Spolku.
4.10 Zároveň mohu Spolek požádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu – sdělit námitku - v případě, že bych
zjistil, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života (např. že
zpracovávané Osobní údaje jsou nepřesné). Veškeré dotazy a podání pak budu směřovat na výše uvedenou
adresu Spolku či na email Nozomi_Dojo@seznam.cz. Nebude-li mojí žádosti vyhověno mám právo se obrátit
na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.
4.11 Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jsem udělil před jeho
odvoláním. Spolek se zavazuje, že Po skončení platnosti Souhlasu budou moje Osobní údaje smazány, pokud
pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.
4.12 Jsem si vědom, že neposkytnutím osobních údajů a neudělením souhlasu s jejich zpracováním je Spolek
oprávněn mne vyloučit, nebo v případě žádosti o členství mne za svého člena nepřijmout.
Prohlašuji, že jsem si texty článků 1 až 4 výše tohoto Evidenčního listu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím
a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

V ……………………………………. dne …………………………

…………………………………………………..
Jméno cvičence nebo zákonného zástupce
IČ: 648 09 781
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