PŘIHLÁŠKA K ČLENSTVÍ
V EXTREME TRAIL CZECHIA

O junior

O dospělý

O právnická osoba

Podmínkou pro přidělení členství je podání řádně vyplněné přihlášky, schválení přihlášky prezídiem ETCZ a
zaplacení členského příspěvku na aktuální rok - převodem na účet ETCZ č. ú.: 222411411/0600 nebo hotově.

Evidenční číslo člena (přiděluje ETCZ):……………….

Příjmení: …………………………………………Jméno: ……………………………………..
*) Firma, organizace, IČ: ……………………………………………………………………….
Adresa:…………………………………………………………………………………………….

Datum narození: ……………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………..................
www: …………………………………………………………………..
Poznámka: ………………………………………………………………………………………..

Svým podpisem stvrzuji, že se chci stát dobrovolně členem Extreme Trail Czechia, z.s. (dále jen ETCZ),
souhlasím se stanovami a pravidly ETCZ a zavazuji se dodržovat je. Pokud jsem zákonným zástupcem
souhlasím s přijetím uchazeče mladšího 18 let za člena ETCZ, což potvrzuji svým podpisem.
Nedílnou součástí přihlášky je Souhlas se zpracováním osobních údajů – *příloha č. 1
*Bez udělení Souhlasu se zpracováním osobních údajů není přihláška úplná.

V………………………………

.Dne…………………………

razítko*) podpis…………………………………………
(do 18 let podpis a jméno zákonného zástupce)

Extreme Trail Czechia, z.s., Nemanická 2765/16a, 370 05 České Budějovice 2,
IČ: 05816777, zapsán v spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddílu L, vložce číslo 7228
info@extremetrail.cz • www.extremetrail.cz

PŘIHLÁŠKA K ČLENSTVÍ
V EXTREME TRAIL CZECHIA
Příloha č. 1 :

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný/á:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………………………………..……………………
Adresa: ………………………………………………………..………………………………
uděluji tímto společnosti Extreme Trail Czechia, z.s., Nemanická 2765/16a, 370 05 České Budějovice 2,
IČ: 05816777 (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených
podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
• jméno a příjmení,
• poštovní adresa,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt.
• fotografie, videa, sportovní výsledky
2. Účel zpracování osobních údajů
Vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi , marketingu (zejména v propagačních
materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích, prezentace ve výroční zprávě
a dalších informačních materiálech.
3. Doba zpracování osobních údajů
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování
a jsem srozuměn/srozuměna se svým právem kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, a vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i
právo podat stížnost.
Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu
stát členem výše zmíněného spolku ETCZ.
Prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
V ………………………………… dne …………………………

…………………….……………..……………
Podpis
(u nezletilého podpis a jméno zákonného zástupce)

Extreme Trail Czechia, z.s., Nemanická 2765/16a, 370 05 České Budějovice 2,
IČ: 05816777, zapsán v spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddílu L, vložce číslo 7228
info@extremetrail.cz • www.extremetrail.cz

