SK LTC MODŘANY 2005 z.s. - PŘIHLÁŠKA DO KLUBU
Závazná přihláška - věková kategorie 8 let a starší - NEZÁVODNÍ HRÁČI
ZIMNÍ SEZÓNA 2019/20 - nutné odevzdat do středy 11.9.2019 do 18:00 na recepci či e-mailem
Odevzdání vyplněné přihlášky v uvedeném termínu je podmínkou zařazení do zimní přípravy
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Telefon na rodiče:

E-mail na rodiče:

Nutné pro potřeby evidence PTU / ČTS

Poštovní adresa:
Možné termíny tréninků
prosíme vyplňte jednoznačně časové rozmezí, kdy se

Požadovaná struktura tréninků v týdnu:
POŽADOVANÝ POČET TRÉNINKŮ S TRENÉREM

hráč může účastnit tréninků (např. "od 13:00 dále")

Počet tréninků pod vedením trenéra za 1 týden

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK S TRENÉREM (ANO/NE)
Přejete si individuální trénink s trenérem? Odpovídejte prosím ANO / NE

SKUPINOVÝ TRÉNINK S TRENÉREM (ANO/NE)
Přejete si skupinový trénink s trenérem? Odpovídejte prosím ANO/NE

Prosíme Vás, abyste uvedli co nejširší časové možnosti pro trénink
a dali nám tak prostor pro tvorbu rozvrhu. Na jeden požadovaný
trénink musí připadat rozmezí alespoň 3 hodin, ve kterém je
možné trénink naplánovat. V případě nedodržení této podmínky
nemusí být požadavek na trénink uspokojen.

CENA TRENÉRA ZA 1 HODINU:
Individuální trénink:
Trénink ve dvojici:
Trénink ve trojici:
Trénink ve čtveřici

470,- Kč
250,- Kč
170,- Kč
130,- Kč

DOBA TRVÁNÍ ZIMNÍ SEZÓNY: Zimní sezóna bude zahájena v pondělí
30.9.2019 a potrvá do pátku 10.4.2020, celkem 28 týdnů.

Platba za trenéra vždy 1x za měsíc zpětně dle skutečné účasti

CENA DVORCE: Cena dvorce je závislá na časovém pásmu, kdy se trénink koná a na počtu hráčů na hřišti. Hráči s uhrazeným celodenním
členstvím v roce 2019 mají nárok na 5% slevu z ceny permanentky. Cena za dvorec se hradí na celou zimní sezónu předem.

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.

