Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s.
Přihláška ke členství v TJ Prostějov
Přihlašuji se / své dítě1 ke členství v Tělovýchovné jednotě Prostějov, z.s.
oddíl: ……………………………………………………………………
organizační složka: ………………………………………………………
Přihlášený:
jméno ...................................... příjmení .................................................................................
bydliště ....................................................................................................................................
rodné číslo ............................. / .........................
mobil/tel. ....................................................................................
e-mail ..........................................................................................
Zákonný zástupce:
jméno ...................................... příjmení .................................................................................
mobil/tel. ....................................................................................
e-mail ..........................................................................................
prohlašuji, že přihlášený, je zdravotně způsobilý ke sportovní činnosti nadepsaného oddílu. Jsem si vědomý/á, že touto
přihláškou se přihlášený stává členem Tělovýchovné jednoty Prostějov, z.s. (TJ Prostějov) a příslušného oddílu, který pro
své členy organizuje a zajišťuje sportovní tréninky a výuku v rozsahu, daném rozpisem tréninkových hodin dané
organizační složky oddílu, do níž je přihlášený zařazen. Jsem si vědom, že v průběhu členství se může zařazení měnit.
Podpisem této přihlášky souhlasím se stanovami TJ Prostějov a přijímám závazek zaplatit členské příspěvky, které jsou
stanoveny Výborem TJ Prostějov a Výborem oddílu dle rozpisu pro zvolenou organizační složku oddílu a slouží
k pokrytí nákladů činnosti oddílu. Příspěvky jsou splatné dle pokynů Výboru oddílu.
Jsem si vědom, že nezaplacením příspěvků do těchto termínů pozbývá tato přihláška platnosti, členství přihlášeného v
nadepsaném oddíle zaniká a tím ztrácí oprávnění účasti na jeho činnosti.
Souhlas 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. (dále jen Nařízení).
Jsem si vědomý, že podpisem přihlášky souhlasím se stanovami TJ Prostějov, které stanovují v čl. 4 odst. 9 vedení
seznamu členů TJ Prostějov. Předávám zde sdělené Osobní údaje ke zpracování v TJ Prostějov dle předpisu Výkonného
výboru TJ Prostějov. Seznámil/a jsem podmínkami pro vedení seznamu členů TJ Prostějov, které stanovuje předpis
Výkonného výboru na základě Čl. 4 odst. 9 Stanov TJ Prostějov a souhlasím s jeho ustanoveními. Souhlasím, aby na
základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl) moje/mého dítěte1 fotografie, videa,
zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích TJ Prostějov),
prezentace činnosti TJ Prostějov na webu, na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), ve výroční
zprávě a dalších informačních zdrojích, které TJ Prostějov v souvislosti se svou činností zpracovává.

V Prostějově dne ………………………………..
1

podpis …………………………………………..

Nehodící se škrtněte
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