PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA

Fotbalového klubu FC Lipno, z.s.
Klubové evidenční číslo (KEČ):………………….*
*(Nevyplňovat!! Vyplní klub)
Titul(y)**:

Jméno a příjmení:
Datum narození:

Rodné číslo:

Adresa bydliště:
Doručovací adresa:
(liší-li se od bydliště:)
Telefon**:

e-mail***:
povinný údaj!!!

**) Nepovinné
Já, níže podepsaný(á), žádám tímto o přijetí za člena Fotbalového klubu FC Lipno z.s. (dále jen „Klub“).
Současně prohlašuji, že jsem seznámen(a) se Stanovami a všemi vnitřními předpisy Klubu, které se
mne jakožto člena budou přímo dotýkat, a tímto svým prohlášením se je zavazuji ctít a dodržovat.
Stejně tak se zavazuji dodržovat všechny předpisy těch organizací, jichž je nebo bude Klub členem, a
které se mne v souvislosti s mým členstvím v klubu, budou přímo dotýkat. Na důkaz své pravé a
svobodné vůle v tomto směru připojuji svůj vlastnoruční podpis.
SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb. v platném znění a
souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000 Sb. v platném znění.
Souhlasím s tím, aby Klub zpracovával a evidoval moje osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým
členstvím a činností v Klubu. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na mé rodné číslo. Dále souhlasím
s tím, aby Klub poskytoval uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence
příslušného sportovního svazu (zejm. FAČR), příslušnému regionálnímu sdružení ČUS k vedení
členské základny, jakož i ostatním subjektům a organizacím, jichž je nebo bude Klub členem,
k identifikaci mé osoby jako člena Klubu a sportovce v příslušných soutěžích, a to podle předpisů a
směrnic těchto organizací. Souhlasím, aby mé údaje byly zpracovány a evidovány i po ukončení mého
členství v Klubu.
Prohlašuji, že jsem byl(a) Klubem řádně informován(a) o všech skutečnostech dle ustanovení § 11
zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

V………………………………dne…………………………………..
…………………………………
Vlastnoruční podpis

………………………………………………….
(u osob mladších 15 let též souhlas zákonného zástupce)

Žádost o přijetí za člena byla projednána Výborem Klubu dne………………………….
a výbor současně rozhodl o přijetí – nepřijetí žadatele za člena Klubu.
Podpis zástupce výboru a razítko
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