FBC VALTICE
Florbalový klub, zapsaný spolek
PŘIHLÁŠKA FLORBALOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020

TERMÍN: 27.7. – 31.7. 2020

Jméno a příjmení účastníka:……………………………………………………………………………..
Datum narození: ………………………………………..
_________________________________________________________________________________
Zákonný zástupce:………………………………………………………………………………………
Telefon:………………………………………………………………………………………………….
e-mail:…………………………………………………………………………………………………...
_________________________________________________________________________________

Platba 1.000,- Kč „POUZE“ na účet 255432438/0300 do 1. 5. 2020. Variabilní symbol uveďte datum
narození ve formátu ddmmrrrr.
Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte. Přihláška je neplatná, pokud nebude platba správně uhrazena
v termínu.

Závazně prohlašuji, že mé dítě je zdravotně způsobilé k vykonávání sportovních aktivit během dne, což je
náplní příměstského florbalového tábora. Přebírám tímto zodpovědnost za možné zdravotní komplikace
způsobené zatajením jakéhokoliv zdravotního problému. Souhlasím se zpracováním osobních údajů, s jejichž
podmínkami jsem byl seznámen na stránce www.fbcvaltice.cz v sekci GDPR.

V ……………………..…………. dne ………………………

---------------------------------------Podpis zákonného zástupce

PŘIHLÁŠKU + PODPISOVÝ LIST GDPR (INFORMACE K GDPR NAJDETE NA www.fbcvaltice.cz)
ODEVZDEJTE

OSOBNĚ

TRENÉROVI

VÍTĚZSLAVU

BALGOVI,

NEBO

ODEŠLETE

NA

vitez.balga@seznam.cz

Poštovní 1151,
691 42 Valtice
IČO: 27001300,
Číslo registrace MVČR: VS/1-1/61285/05-R
www.fbcvaltice.cz

č.účtu: 255432438/0300
DIČ: CZ 27001300
+420 777 988 512
ruzos.rado@gmail.com
info@fbcvaltice.cz

E-MAIL

FBC VALTICE
Florbalový klub, zapsaný spolek

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, níže podepsaný(á),
………………………………………………………….

Datum narození: ………………………………………..

Trvale bytem:………………………………………………………………………………………………………………

beru na vědomí zpracování mých osobních údajů v souvislosti s evidencí mého členství ve sportovním oddílu
a v souvislosti s evidencí mých sportovních výsledků, a to správcem, kterým je sportovní oddíl FBC Valtice
se sídlem: 691 42 Valtice, Poštovní 1151, IČO: 27001300

a zaškrtnutím souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro reprezentativní účely na oficiálním webu
florbalového klubu FBC VALTICE a současně na klubových facebookových stránkách a se zasíláním na moji
e-mailovou adresu. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a mé osobní údaje nebudou pro tento účel nadále
zpracovávány.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů mi budou poskytnuty sportovním oddílem na vyžádání
v textové podobě. Tyto informace o zpracování osobních údajů se nevztahují na zpracování osobních údajů
prováděných samostatně sportovním oddílem.
Podpis

V …………………………………………….. dne……………………………………………..

______________________________________________________
Pro případ, že jsem nezletilý(á), podpis mého zákonného zástupce

Poštovní 1151,
691 42 Valtice
IČO: 27001300,
Číslo registrace MVČR: VS/1-1/61285/05-R
www.fbcvaltice.cz

č.účtu: 255432438/0300
DIČ: CZ 27001300
+420 777 988 512
ruzos.rado@gmail.com
info@fbcvaltice.cz

