
                                                                                                

PŘIHLÁŠKA ČLENA DO 
SPOLKU 

 
Název: HC ŘÍČANSKÁ HOKEJOVÁ AKADEMIE, z.s. 
Sídlo: Nad přehradou 467, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 
IČ:                                  01567357 
Zastoupený: Martinem Altrichterem - předsedou spolku 

Jméno a příjmení:  _____________________________________________________ 

Datum narození:  ____________________ Rodné číslo:  ____________________
   

Trvale bytem: ______________________________________________   

Telefon: _____________________     E-mail: _________________________ 

Zdravotní pojišťovna:  ______________________________________________ 

Občanství: _______________   Sportovec (od/do): _____________________________ 
 
 
Informace o zdravotním stavu dítěte (alergie, nebo zvláštní omezení týkající se sportovního tréninku 
ledního hokeje):  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Podpisem potvrzuji, že mé dítě je zdrávo a může se zúčastňovat náročnější sportovní činnosti. 

 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ________________________________________ 

 
 

Telefon: ________________________     e-mail: ________________________________ 

 

 



                                                                                                
 

Podpisem přihlášky bere člen / zákonný zástupce na vědomí a souhlasí: 
 
• s pravidly členství HC Říčanská hokejová akademie, z.s.: 

 

• Každý člen je povinen platit členské příspěvky v minimální výši 100Kč za rok, jejichž výši 
stanovuje daná organizace. Tyto příspěvky jsou splatné jedenkrát ročně. 

• Hráči a účastnící se tréninků jsou povinni platit příspěvky na tréninkovou činnost, jejichž výše 
je stanovena dle aktuálních nákladů na zajištění tréninkových prostor a práci trenérů, která 
zahrnuje roční členský příspěvek. 

• Příspěvky se platí měsíčně, vždy nejpozději k 15. v měsíci, a to převodem na bankovní účet 
číslo: 4563322319/0800, do poznámky prosíme napsat jméno a příjmení dítěte, jako variabilní 
symbol datum narození. 

• V případě nezaplacení příspěvků do daného termínu bude člen vyloučen z tréninků do doby 
uhrazení příspěvků. 

• Každý člen je povinen uposlechnout pokynů trenérů nebo jimi pověřených zástupců. 
• Nově příchozí zájemci o trénink jsou zařazeni do tříměsíční přípravky. Po uplynutí této 

zkušební doby má trenér právo rozhodnout o vhodnosti setrvání dítěte v dalším tréninku.   
• Rodiče mají odpovědnost včas informovat trenéry: 

• o nepřítomnosti dítěte na trénincích klub. V případě neomluvené nepřítomnosti dítěte na 
tréninku, nepřebírá klub za dítě odpovědnost. 

• o změnách zdravotního stavu dítěte, které by mohly vést k omezení či obtížím při jeho 
činnosti v oddíle. 

• se zpracováním osobních údajů dle nařízení GDPR: 
 
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“). 

 
HC ŘÍČANSKÁ HOKEJOVÁ AKADEMIE, z.s. (dále jen „Správce“): 

• Je povinen na základě § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) 
zpracovávat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, příp. u cizince také 
adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství člena klubu. Veškeré osobní údaje 
jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími 
činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). 

• Na základě § 3a odst. 6 ZOPS budou výše uvedené osobní údaje zpracovávány a 
uchovávány po dobu evidence člena v klubu Správcem a dále 10 let ode dne, kdy člen 
přestane vykonávat činnost, pro kterou byl v klubu Správcem evidován. 

• HC ŘÍČANSKÁ HOKEJOVÁ AKADEMIE, z.s, jakožto Správce je oprávněn evidovat 
uvedené osobní údaje a poskytovat je těmto zpracovatelům: 
 

1. Českému svazu ledního hokeje se sídlem: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 
536440 a jeho pobočným spolkům,  

2. Světové hokejové federaci (dále jen IIHF) 



                                                                                                
3. Českému olympijskému výboru z.s., se sídlem Benešovská 1925/5, 101 00 Praha, IČ 

48546607, (dále jen ČOV), 
4. České unii sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnova 169 00 Praha 6, IČ: 00469548 
5. Ministerstvu školství a mládeže (dále jen MŠMT) se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 

1 
6. Národní agentuře pro sport se sídlem: Nábřeží Eduarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1, IČ: 

07460121 
7. příslušným orgánům státní správy a samosprávy 

 
 a to za účelem: 

• vedení evidence členské základny ČSPS na základě směrnic ČSPS a s tím 
souvisejícími 
činnostmi 

• identifikace a účasti na soutěžích, výcvikových táborech apod. 
• žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS 

 
Jsem srozuměn/a se svým právem: 

• mít přístup ke svým osobním údajům, dle čl. 15 Nařízení 
• požadovat jejich opravu, dle čl. 16 Nařízení 
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody, dle čl. 17 

Nařízení 
• na omezení zpracování osobních údajů v případech, dle čl. 18 Nařízení 
• na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení 
• odvolat tento Souhlas, dle čl. 7 odst. 3 Nařízení 
• podat proti Správci údajů stížnost, dle čl. 77 Nařízení, a to Úřadu pro ochranu osobních 

údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 
 

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se 
nemohu stát členem výše zmíněného klubu. 

 
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl / přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s 
ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem. 

 
 
V _________________________, dne ______________________ 

 
 
Podpis člena / zákonného zástupce: 
 
 
 
 
____________________________________________ 


