剛柔流武術館

沖縄傳統唐手

Okinawa Goju-ryu Bujutsukan, z.s.

Přihláška

Jméno a příjmení: _______________________

Datum narození: ___________________

Adresa: _______________________
_______________________
_______________________

Telefon: ___________________
E-mail: ___________________

Prohlašuji, že jsem nezamlčel/a žádné zdravotní obtíže, které by mě mohly ohrozit při
tréninku karate, či zvýšené fyzické zátěži.
Prohlašuji, že jsem při podání této přihlášky byl informován o zpracování osobních
údajů o mé osobě, a to v rozsahu určeném nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a se zpracováním
osobních údajů o mé osobě souhlasím.

Podpis (příp. zákonný zástupce): _____________________

Dne ____________ za Okinawa Goju-ryu Bujutsukan, z.s. přijal ____________________
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Podmínky členství v Okinawa Goju-ryu Bujutsukan, z.s.
1.

2.
3.
4.

5.

V souladu se stanovami zapsaného spolku Okinawa Goju-ryu Bujutsukan, z.s., se sídlem
Vepřkova 1181/20, 274 01 Slaný, IČO: 03171833, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 61041 (dále jen „Spolek“), vzniká členství ve Spolku
akceptováním (tj. podpisem) vyplněné přihlášky předsedou Spolku (případně k tomu
zplnomocněným zastupujícím členem Spolku).
Současně s podpisem přihlášky je nutné i uhradit první měsíční členský příspěvek, dle aktuálního
ceníku.
Další členské příspěvky se hradí vždy na začátku kalendářního měsíce, a to převodem na účet,
nebo osobně.
Členství ve Spolku zaniká neuhrazením příspěvku do 15. dne měsíce, za který má být uhrazen,
případně na základě oznámení (žádosti o ukončení členství), nebo vyloučením. Ukončením
členství nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku, ani jeho části.
Kromě měsíčního členského příspěvku je nutné uhradit i roční registrační poplatek ve výši
300,- Kč. Tento poplatek je v celé jeho výši odevzdáván mateřskému hombu dojo v Japonsku.
Roční registrační poplatek se vybírá vždy na začátku kalendářního roku (zpravidla leden).
Informace poskytnuté správcem osobních údajů /
Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „Souhlas“)
I. Úvodní informace
1.

2.

Spolek informuje tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení o ochraně
osobních údajů“) o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů svých členů.
Pokud v tomto Souhlasu není výslovně uvedeno jinak, platí, že význam definic použitých v tomto
Souhlasu odpovídá definicím v Nařízení o ochraně osobních údajů.
II. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

1.

2.

Osobní údaje členů Spolku budou Spolkem jako správcem osobních údajů zpracovávány v
souvislosti se vznikem a existencí členství ve Spolku, a to za podmínek a v mezích určených
platnou právní úpravou, zejména článkem 6 odst. 1 písm. a), c) Nařízení o ochraně osobních
údajů.
Spolek bude zpracovávat osobní údaje svých členů jako subjektů údajů za účelem vedení
seznamu členů Spolku a za účelem propagace Spolku. Spolek bude zpracovávat osobní údaje
svých členů na základě tohoto písemného souhlasu ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení o
ochraně osobních údajů.
III. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

1.

Osobní údaje členů Spolku budou zpracovávány v rozsahu: jméno/a, příjmení, rodné příjmení,
datum narození, místo trvalého pobytu (obec, ulice, číslo popisné / číslo orientační, PSČ)
případně místo faktického pobytu (obec, ulice, číslo popisné / číslo orientační, PSČ), telefonní
číslo/a, e-mail/y, fotodokumentace pořízená v rámci činností pořádaných a / nebo
organizovaných Spolkem (zejména pak při trénincích, seminářích a / nebo jiných společenských
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událostí organizovaných Spolkem a / nebo společenských události, kterých se Spolek
spoluúčastní).
IV. Doba zpracování osobních údajů
1.

Pokud zde není výslovně uvedeno jinak, budou osobní údaje členů Spolku zpracovávány pouze
po dobu nezbytně nutnou, a to po dobu členství ve Spolku. Osobní údaje zpracovávané Spolkem
v souvislosti s propagací Spolku (zahrnuje pouze výše zmíněnou fotodokumentaci) budou
zpracovávány po dobu existence platného souhlasu příslušného subjektu údajů.
V. Kontaktní údaje

1.
a)
b)
c)

Spolek jako správce ve smyslu Nařízení o ochraně osobních údajů lze kontaktovat:
písemně na adrese Vepřkova 1181/20, 274 01 Slaný;
telefonicky prostřednictvím telefonního čísla +420 606 638 776; a
elektronicky prostřednictvím e-mailu: info@bujutsukan.cz.
VI. Informace o příjemcích osobních údajů a úmyslu předat osobní údaje

1.

2.

Spolek může poskytnout některé osobní údaje o svých členech (týká se výhradně případné výše
zmíněné fotodokumentace) společnosti Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko, číslo 462932, zapsané v rejstříku vedeném irským Úřadem
pro registraci společností (dále jen „Facebook Ireland Ltd.“) a společnosti Google Czech
Republic, s.r.o., Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha-Smíchov, IČ 27604977, zapsán
městským soudem v Praze pod značkou 118342 C.
Spolek nemá v úmyslu předat osobní údaje o svých členech do třetí země a / nebo mezinárodní
organizaci.
VII. Další informace o zpracování osobních údajů

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Osobní údaje členů Spolku budou zpracovávány neautomatizovaně.
Osobní údaje členů Spolku mohou být v souladu s pokyny Spolku zpracovávány společností
Facebook Ireland Ltd., kdy zpracováním se zde rozumí uveřejnění předmětné fotodokumentace
na facebookovém profilu Spolku.
Člen Spolku má právo požádat Spolek o poskytnutí informace/í o zpracování jeho osobních údajů.
Člen Spolku má právo požadovat od Spolku přístup k osobním údajům týkajícím se člena Spolku,
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.
Člen Spolku má také právo na přenositelnost osobních údajů o jeho osobě.
Člen Spolku má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Spolku, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje
jinému správci, aniž by tomu Spolek bránil, a to v případech stanovených Nařízením o ochraně
osobních údajů.
V rozsahu, ve kterém je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním
osobních údajů poskytnutém členem Spolku, má člen Spolku právo tento souhlas kdykoliv
odvolat.
Pokud se člen Spolku domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou
jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým
úřadem pro území České republiky je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Svým podpisem na přihlášce člen Spolku potvrzuje, že byl řádně informován o zpracování
osobních údajů o jeho osobě (ve výše uvedeném rozsahu), a se zpracování osobních údajů o jeho
osobě (ve výše uvedeném rozsahu) svobodně a dobrovolně souhlasí.
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