
 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO KURZU SPORT ACADEMY KLADNO z.s. 

 

Závazně přihlašuji svou dceru/syna na kurz, který se koná v termínu od září 2021 

do června 2022: 

ZAKROUŽKUJTE:  

1) Pohybová a taneční aktivita 4-7 let  Út 17:00 - 18:00           cena 450,-/ dítě/ měsíc 

 

2) Pohybová a taneční aktivita 8-12 let St 15:30 – 16:30            cena 450,-/ dítě/ měsíc 

 

3) Hobby aerobic 6-10 let   Po + St 15:30 - 16:30   cena 800,-/ dítě/ měsíc 

 

4) Závodní aerobic 11-13 let         Po + St 15:30 - 16:30, Pá 15:30 – 17:00 

                                                           cena 1260,-/ dítě/ měsíc 

 

 

Jméno a příjmení dítěte: .……………………………………………………………………………………………...............………………………… 

Datum narození: ………………………………………… Rodné číslo: ………………………………………….....………………………. 

Adresa trvalého bydliště:  

…………………………………………………………………………............................................................. 

Kontaktní telefon:  matka: +420 ………………………………....……….....   otec: +420 ……………………………………………. 

email:........................................................................................................................... 

Zdravotní omezeni, léky, alergie: ……………………………………………………………………………………...................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Číslo účtu: 196879220/0600 

Do poznámky pro příjemce příjmení a jméno dítěte, období platby ( např. Nováková Anna 1-3/2021). 

Platba vždy do 10. dne v měsíci. 



 

 

Souhlasím, jakožto zákonný zástupce, s registrací mé(ho) dcery/syna pod Sport Academy Kladno z.s. a rovněž souhla-

sím a jsem si vědom/a, že za účelem registrace budou Českému svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s., jakožto střešní 

organizaci poskytnuty osobní údaje o mé(m) dceři/synovi.  

Svým podpisem souhlasím dále s použitím fotografií a video záznamů pořízených na jednotlivých lekcí kurzu a akcích 

klubu Sport Academy Kladno, na nichž je zachyceno mé dítě. Zároveň tímto prohlašuji, že v případě využití fotografií či 

video záznamů dle předchozí věty, nebudu požadovat jakoukoliv náhradu majetkové či nemajetkové újmy, neboť byla 

dokumentace dle tohoto odstavce pořízena s mým souhlasem.  

V souvislosti s pořizováním fotografií a video záznamů při jednotlivých lekcí kurzů a akcích, dále rovněž v souladu s čl. 6 

odst. 1 , písm. a) Nařízení 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 

také jako“ Nařízení“)   uděluji svůj souhlas k tomu, že mohou být pořízené dokumenty rovněž použity při marketingu 

organizátora, jakož i střešní organizace – Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz. z.s. (propagační materiály, letáky), 

v prezentacích na webu organizátora Sport Academy Kladno z.s. a Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s., v 

prezentacích na sociálních sítí (Facebook, Instagram, Twitter apod.) a v prezentacích ve výroční správě a dalších mate-

riálech. 

Organizátor je oprávněn zpracovat údaje uvedené shora za účelem vedení členské základny a s tím souvisejícími čin-

nostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Organizátor je tak oprávněn rovněž předat údaje uvedené 

shora Českému svazu aerobiku a FISAF.cz. z.s., jakožto střešní organizaci, České unii sportu, MŠMT, příslušným orgá-

nům státní správy a samosprávy.  

Potvrzuji svým podpisem, že všechny údaje uvedené shora jsou zcela pravdivé, že jsem si všechna poučení a souhlasy 

řádné přečetl(a) a že jsem byl(a) v souvislosti s udělením souhlasů rovněž informován(a) a poučen(a) o svých právech 

zakotvených v čl. 15 a násl. Nařízení.   

 

 

Datum …………………………………….. Podpis zákonného zástupce……………………………………………………….   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

a 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
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“)  
 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu  
Sport Academy Kladno z.s. 

 
(dále jen „Správce“), 

 
 

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) 
zpracovávat moje  

1. jméno a příjmení,  
2. datum narození,  
3. adresu místa pobytu,  
4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.  

 
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím 
souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).  
 
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní 
údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem 
Správcem evidován/a.  
 
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel ve-
dení 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.  
 
Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:  

• příslušnému sportovnímu Svazu – Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.  
• České unii sportu 
• MŠMT 
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy,  

 
a to za účelem  

• vedení evidence členské základny  
• identifikace na tréninkových jednotkách 
• žádosti o dotace  

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

 
 
 
 
 
 



 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
A ÚDAJŮ VAŠEHO DÍTĚTE 

 
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný klub)  

• fotografie,  
• videa,  
• zvukové záznamy,  
• sportovní výsledky  

 
za účelem  

• marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),  
• prezentace na webu,  
• prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),  
• prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.  

 
Dále souhlasím, aby Správce zpracoval  

• telefonní číslo zákonného zástupce 
• e-mail zákonného zástupce 
• rodné číslo dítěte 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dota-
ce, vyřizování pojištění apod.).  
 
Souhlasím, aby mé Osobní údaje a údaje mého dítěte byly zpracovávány a uchovávány po celou 
dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem 
Správcem evidován).  
 
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:  

• příslušnému sportovnímu Svazu – Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s., který je 
oprávněn provést registraci příslušného člena na základě obdrženého seznamu od zástup-
ce klubu  

• České unii sportu 
• MŠMT 
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy 

 
Jsem srozuměn/srozuměna 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 podle čl. 17 

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

 
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s 
ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.  
 
 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE: ____________________________________ 
 
RODNÉ ČÍSLO: _____________________________ 
 
V _______________ dne ___________  
 
_______________________________________  
Jméno a Příjmení + PODPIS zákonného zástupce 


