
 

 

 

Jméno a příjmení:  Rodné číslo:  

Bydliště: 

Ulice, město, PSČ: 

   

Zdravotní pojišťovna:  Kód pojišťovny:  

Email na rodiče 1:  Mobil 1:  

Email na rodiče 2:  Mobil 2:  

Skupina č. (označit)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 

 

Souhlasím, aby se mé dítě účastnilo pohybové aktivity při tréninku s důrazem na všestrannost, i soutěží a 

závodů pro určitou věkovou kategorii v rámci sportovního kroužku, případně v rámci akcí Krajského 

atletického svazu, Českého atletického svazu.         

 

 

 
 
Já, níže podepsaný(á), (jméno a datum narození dítěte) 

 

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

 

 

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 společnými správci, kterými jsou 

sportovní oddíl Atletické přípravky Olomouc, zapsaný spolek se sídlem Pražská 140/1, Olomouc, 

779 00, IČ: 22761471 a spolek Český atletický svaz, IČ: 005 39 244, se sídlem Diskařská 

2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6 (dále jen „Český atletický svaz“), 

 

a zaškrtnutím souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové účely Českého 

atletického svazu, včetně zasílání obchodních sdělení Českým atletickým svazem 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 lze nalézt na internetové adrese 

www.atletickepripravky.cz nebo 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. 

 
 
V……………………………… dne ……….…………….. 

 

 

…………………………..……………………………….…… 

                   (podpis člena) 

 

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

 

 

V ………………………….... dne ……………………... 

 

 

…………………………………………………………………. 

          (podpis zákonného zástupce) 

 

PŘIHLÁŠKA DO ATLETICKÉ PŘÍPRAVKY OLOMOUC, ZAPSANÝ SPOLEK NA ROK 2019-2020 

(email: info@atletickepripravky.cz mobil: 605 759 284 web: www.atletickepripravky.cz) 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 

 

mailto:info@atletickepripravky.cz
http://www.atletickepripravky.cz/

