Spolek Aikidó, z. s.
Přihláška do spolku
Název spolku: Spolek Aikidó, z. s.
IČO: 04818644

Sídlo: Mládeže 1786/21, Praha 6, 16900
Spisová značka: L 64680

Dobrovolně se přihlašuji za člena spolku Spolek Aikidó, z. s. (dále jen spolek). Svým podpisem
stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými stanovami spolku a hodlám se dle svých
možností podílet na činnosti spolku a spolupracovat při naplňování jeho cílů.
Zároveň s touto přihláškou svým podpisem na formuláři „Souhlas se zpracováním a evidencí
osobních údajů“, jenž je nedílnou součástí této přihlášky, souhlasím s tím, aby spolek
zpracovával, evidoval a poskytoval mé osobní údaje v této přihlášce v definovaném rozsahu a
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Svým podpisem potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.
Titul, jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště (ulice, číslo, město, PSČ, stát):

Telefon:

Aikido cvičím od:

Email:

Dosažený technický stupeň (kyu/dan):

Datum poslední zkoušky:

Koho a kam volat v případě nehody:

Poznámka (prosím uveďte, jak můžete přispět k realizaci cílů spolku (své možnosti, dovednosti atd.):

Prohlašuji, že mi nejsou známy žádné závažné zdravotní komplikace, které by mohly přímo
ovlivnit mou výuku aikido, v případě pochybnosti jsem tyto skutečnosti konzultoval se svým
lékařem.
Beru na vědomí, že výuka aikido se řadí do kategorie se zvýšeným sportovním rizikem a že
spolek nemá hromadné úrazové pojištění dospělých cvičenců. Proto je na mém zvážení zdali
se sám individuálně proti tomuto riziku pojistím. Jsem si vědom, že spolek ani jeho učitelé
nenesou žádnou zodpovědnost za případná zranění a každý cvičí na vlastní nebezpečí.
Datum podání přihlášky:

Podpis (v případě nezletilého žadatele podpis zákonného zástupce):

______________________

_______________________________________________

Spolek Aikidó, z. s.
Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
Já, níže podepsaný ___________________________________________ narozen _____________________
bytem
_______________________________________________________________________________________
souhlasím s tím, aby spolek Spolek Aikidó, z. s. (dále jen „Spolek“) zpracovával a evidoval mé osobní údaje,
poskytnuté ve formě přihlášky v souvislosti s mým členstvím a činností ve Spolku.
Dále souhlasím s tím, že Spolek je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence České
Asociace Aikidó (dále jen „ČAA“) k vedení evidence členské základny dle Stanov ČAA.
Souhlasím i s tím, že je Spolek oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní
správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací.
Osobní údaje je Spolek oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství ve Spolku.
Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona
č.101/2000Sb., v platném znění tak, jak jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.
Souhlasím – Nesouhlasím s tím, aby na akcích souvisejících s činností Spolku byla zachycována má podoba
tak, aby podle zobrazení bylo možné určit mojí totožnost – formou fotografie nebo videozáznamu. Dále
souhlasím s tím, aby Spolek tyto záznamy používal při prezentaci své činnosti.
V ………………………………………… dne …………………
--------------------------------------------------vlastnoruční podpis
(u osob mladších 15 let souhlas zákonných zástupců)

Informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje, které jsou poskytovány Spolku v rozsahu požadovaném přihláškou, jsou nezbytné pro řádné
vedení členské základny Spolku a pro ochranu práv Spolku a jejich poskytnutí je tak povinné.
Požadované osobní údaje jsou ve Spolku a následně pak v celé struktuře ČAA, jejímž je Spolek členem,
evidovány nejen ze shora uvedeného důvodu pro oprávněnou činnost spolku, ale i z důvodu zajištění
plnohodnotného využívání všech práv a výhod spojených s členstvím. Řádně evidovaná členská základna je
např. podkladem pro stanovení členského příspěvku ČAA.
Osobní údaje člena Spolku jsou poskytovány do centrální evidence členské základny ČAA. Na všech úrovních
evidence osobních údajů, tj. jak v Spolku, tak i v rámci ČAA jsou údaje zpřístupněny pouze pracovníkům,
jejichž náplň práce to vyžaduje. Tito pracovníci mají přístup do informačního systému po přihlášení
jedinečným uživatelským jménem a tajným heslem.
Dále pak jsou osobní údaje členů Spolku zpřístupňovány v rozsahu požadovaném příslušným poskytovatelem
dotace z veřejných zdrojů, zejména z krajů a obcí k doložení splnění podmínek.
Poskytnutí požadovaných kontaktních údajů jako je telefon či e-mail je dobrovolné, ale jejich poskytnutí
umožňuje komunikaci se členem a tím jeho lepší informovanost o aktivitách Spolku.
Dobrovolné je rovněž poskytnutí souhlasu k pořizování fotografií a videozáznamů člena, pokud se nejedná o
případ, kdy tohoto souhlasu není třeba dle platné právní úpravy.

