SK LTC MODŘANY 2005 z.s. - PŘIHLÁŠKA DO KLUBU
věková kategorie 4-8 let - MINITENIS
Zimní sezóna 2019-2020 - prosíme o odevzdání nejpozději 18.9.2019
na recepci či e-mailem, spodní část přihlášky si ponechte.
Jméno:

Příjmení:

Adresa:
Datum narození:

Rodné číslo:

Telefon na rodiče (mobil):

E-mail na rodiče:

nutné pro evidenci členské základny

Prosíme zaškrtněte:
Začátečník

Jak dlouho dítě hraje:

Pravák

Levák

Další sporty:
POČET TRÉNINKŮ TÝDNĚ:
Možné termíny tréninků:
DEN:
13-14
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

Prosíme, abyste uvedli co nejširší časové možnosti pro trénink a dali nám tak prostor pro tvorbu rozvrhu. Na jeden požadovaný
trénink je nutné zaškrtnout alespoň tři políčka. V opačném případě nemusí být požadavek na trénink uspokojen.

Ceník lekcí - Minitenis
1 x týdně: 230,- Kč za lekci
2 x týdně: 200,- Kč za lekci
3 x týdně: 180,- Kč za lekci
Členské příspěvky na zimní sezónu 2019
1 trénink týdně:
5,980.00 Kč
2 tréninky týdně:
10,400.00 Kč
3 tréninky týdně:
14,040.00 Kč
OBDOBÍ:
Zimní sezóna: 30.9.2019-10.4.2020
Prázdniny 23.12.2019 - 5.1.2020
Celkem 26 týdnů

Pravidla minitenisových tréninků
1/ Tréninky budou probíhat v prostorách tenisového areálu LTC 2005, Komořanská 2229/49, Praha 4 - Modřany
2/ Zimní sezóna trvá od pondělka 30.9.2019 do pátku 10.4.2020, prázdniny 23.12.2019-5.1.2020
3/ Tréninky probíhají formou skupinového tréninku, maximální počet dětí ve skupině je 4.
4/ V případě zájmu a volných kapacit nabízíme možnost 1 individuálního tréninku či tréninku ve dvojici týdně v čase
mezi 13:00 a 16:00. Cena individuálního tréninku je 670,- Kč, cena tréninku ve dvojici je 350,- Kč
5/ Zameškané tréninky jsou nahrazovány po dohodě s trenéry tréninky
náhradními, a to pouze v případě, že je dítě předem omluveno. Pokud nebude dítě z tréninku omluveno,
náhradní tréninky nebude poskytnut. Náhradní tréninky je nutné odehrát do 5.4.2019, poté propadají.
6/ V případě dlouhodobé neúčasti dítěte (více než čtyři týdny v kuse) budou náhradní tréninky řešeny individuálně.
7/ SK LTC Modřany 2005 nabízí svým členům možnost zakoupení tenisového vybavení Babolat , který je partnerem
klubu, se slevou 30% z doporučených MOC

Splatnost členských příspěvků je do 14.10.2019, platbu lze provést převodem (316038603/0300) nebo v hotovosti na recepci
Prosíme zaškrtněte jednu z možností:
ANO, souhlasím s tím, aby spolek Sportovní klub LTC Modřany z.s. pořizoval fotografie dítěte a zveřejňoval je na jeho
internetových stránkách, jeho facebookovém profilu a jeho tištěných materiálech za účelem propagace tenisového klubu a
informování veřejnosti o průběhu sportovní přípravy
NE, nesouhlasím s tím, aby spolek Sportovní klub LTC Modřany z.s. pořizoval fotografie dítěte a zveřejňoval je na jeho
internetových stránkách, jeho facebookovém profilu a jeho tištěných materiálech za účelem propagace tenisového klubu a
informování veřejnosti o průběhu sportovní přípravy

V

dne
podpis zákonného zástupce

Podpisem přihlášky rodič přihlašuje dítě za člena SK LTC Modřany 2005 z.s. a současně k pravidelným tréninkům v rámci organizované přípravy
mládeže SK LTC Modřany 2005 z.s. v nadcházející sezóně. Podpisem přihlášky rodič potvrzuje, že obdržel informace o zpracování osobních
údajů v souvislosti se členstvím v klubu, tyto informace si přečetl a rozumí jim. Rodič rovněž souhlasí s registrací dítěte v rámci struktur
Českého tenisového svazu (pokud již není registrováno v jiném klubu) a Pražské tělovýchovné unie pod hlavičkou SK LTC Modřany 2005 z.s.

Informace o zpracování osobních údajů
Vážený člene spolku,
tímto Vám v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme informace vztahující se k budoucímu zpracování Vašich osobních údajů,
které jste nám poskytl prostřednictvím přihlášky do klubu nebo které získáme později během Vašeho členství v klubu (dále jen „Osobní
údaje“).
1.

Správce osobních údajů

Správcem Osobních údajů bude spolek Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s., se sídlem Přechodní 1594/1, 140 00 Praha 4, Česká
republika, IČ: 005 39 724 (dále jen „Správce“), který lze kontaktovat na e-mailové adrese info@ltc2005.cz a telefonním čísle +420 608
774 195.
2.
Účely zpracování a právní základy pro zpracování
2.1.
Základním účelem zpracování Osobních údajů bude evidence členů spolku, komunikace s členy spolku a výkon členských práv.
Jedná se o činnosti nezbytné pro splnění stanov spolku.
2.2.
•
•
•

Během Vašeho členství ve spolku budeme mít dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např.:
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
stanovy (případně nějaký jiný předpis) střešní organizace
právní předpisy upravující čerpání dotací

Dle těchto předpisů máme např. povinnost informovat střešní organizaci či poskytovateli dotací o počtu členů spolu (případně i o
identifikačních údajích členů spolku) nebo povinnost doložit poskytovateli dotace počet (případně i celý seznam) členů spolku při
případné kontrole. Právním důvodem pro zpracování Osobních údajů tak bude zejména splnění právní povinnosti.
2.3.
Osobní údaje budeme také zpracovávat za účelem vytvoření Vašeho účtu v našem rezervačním systému, což je náš oprávněný
zájem.
2.4.
V případě, že jste nám v přihlášce do klubu udělil souhlas s pořizováním Vašich fotografií a jejich zveřejňování na našich
internetových stránkách, našem facebookovém profilu a našich tištěných materiálech, budeme tento druh Osobních údajů zpracovávat
za účelem propagace klubu a poskytování informací o průběhu sportovní přípravy členů spolku a klubových akcích. Právním důvodem
pro toto zpracování Osobních údajů bude právě Váš souhlas.
2.5.
Po ukončení Vašeho členství ve spolku budeme některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti,
čímž budeme plnit naší právní povinnost.
2.6.
Osobní údaje budeme po skončení Vašeho členství ve spolku zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu s Vámi a
za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči Vám. Jedná se o náš oprávněný zájem.
3.
Příjemci osobních údajů
3.1.
Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:
•
naši zpracovatelé
•
naši trenéři
•
střešní organizace
•
poskytovatelé dotací
•
společnost LTC 2005 s.r.o.
•
případně další státní orgány
4.
Doba uložení osobních údajů
4.1.
Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu Vašeho členství ve spolku.
4.2.
Po skončení Vašeho členství ve spolku budeme mít Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a
není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od skončení Vašeho členství ve spolku.
5.

Vaše práva

5.1.
Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje
jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím.
Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.
5.2.
Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených
v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů.
5.3.

Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.

5.4.
V případech zpracování Osobních údajů za účely uvedenými v bodech 2.3 a 2.5 výše máte právo vznést námitku proti
zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude naší povinností prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak
nebudeme dále Osobní údaje zpracovávat.

5.5.
V případě zpracování Osobních údajů na základě uděleného souhlasu (viz bod 2.4 výše), máte právo kdykoliv tento souhlas
odvolat. Odvoláním souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů před jeho odvoláním.
5.6.
Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na
Správce.
5.7.
V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost
u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k
údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.
Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s.

