
 

PŘIHLÁŠKA K ČLENSTVÍ 
Já, níže podepsaný 

jméno a příjmení: _________________________________________ nar. ___________________ 

adresa trvalého bydliště: __________________________________________ PSČ _____________ 

korespondenční adresa: ___________________________________________ PSČ _____________ 

telefon: ___________________________ e-mail: _______________________________________ 

rodné číslo: ________________________ 

se přihlašuji k členství v Šachovém spolku Železné hory od _________________. 

 

 Od uvedeného data se výše jmenovaný/á stává řádným členem Šachového spolku Železné hory. 

Každý člen Šachového spolku Železné hory je povinen se řídit Stanovami spolku a využívat práv, která 
mu Spolek ve stanovách zaručuje. 

Dítě do dovršení věku 15 let zastupují v Šachovém spolku Železné hory zákonní zástupci (rodiče), kteří 
mají právo účastnit se Členské schůze spolku a zde volit a navrhovat členy Rady spolku. 

V souladu 
 se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), 
 s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a 
 s § 3e odst. 2 zákona 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) 

beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním osobních údajů Šachovým spolkem Železné hory (dále jen 
„Správce“) v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu místa pobytu, u cizince také 
adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství. 

Veškeré osobní údaje jsou Správcem zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím 
souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). 

Souhlasím, aby Správce předal osobní údaje Šachovému svazu České republiky a příslušným orgánům státní 
správy a samosprávy. 

Jsem srozuměn/a 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. 

 
 

 _________________________ _________________________ 

 podpis člena (členky) podpis zákonného zástupce 


