
PŘIHLÁŠKA DO ACTION AIR IPSC VSETÍN - SPORTOVNÍ KLUB POLICIE VSETÍN, SPOLEK 

Informace o člence či členovi:
Jméno, příjmení Datum narození Rodné číslo

Trvalé bydliště PSČ Město

Kontaktní adresa PSČ Město

Informace o zákonném zástupci:
Jméno, příjmení telefon email

Jméno, příjmení telefon email

1) zajištění oddílové, případně i další obdobné činnosti 
spolku (dále jen Činnost),
2) evidence členů, kdy členství je zákonný právní vztah 
mezi fyzickou osobou, SKP Vsetín. SKP Vsetín své členy 
eviduje mimo jiné kvůli výběru členských a oddílových 
příspěvků,
3) kontaktování člena a jeho zákonných zástupců při 
zajištění Činnosti a v návaznosti na ní (např. komunikace 
se zákonným zástupcem ohledně činnosti člena, pozvánky 
na akce aj.),
4) evidence účastníků akcí pořádaných SKP Vsetín či jeho 
organizační jednotkou,
5) poskytnutí údajů požadovaných po SKP Vsetín orgány

veřejné správy při  čerpání  finančních prostředků z jejich
rozpočtů  nebo  při  plnění  povinností  vyplývajících
z právních předpisů a
6) zpracovávání plateb na bankovní účty.
Správci zpracovávají o každém členovi tyto osobní údaje:

a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození,
rodné číslo, údaj o pohlaví, trvalé bydliště;

b) kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, e-mail a 
další obdobné údaje;
c) údaje o činnosti v SKP Vsetín;
d) běžné podobizny, obrazové snímky, obrazové a 
zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při 
dokumentaci činnosti pro vnitřní potřeby spolku;
e) údaje o zákonných zástupcích – jméno, příjmení, 
kontaktní adresa, telefon, e-mail;
f) údaje o zdravotním stavu, další údaje související s 
činností člena – plavecké, tělesné a jiné schopnosti a 
dovednosti, zdravotní pojišťovna, škola a podobné údaje;
Správce zpracovává o členech, u kterých k tomu zákonný 
zástupce udělil souhlas, i tyto údaje:
g) další podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové 
záznamy (tedy fotografie a videa), sloužící k dokumentaci a 
propagaci činnosti nad rámec pro vnitřní potřeby spolku

Poučení k přihlášce člena – mládež do 18 let
/ I / Sportovní klub policie Vsetín je dobrovolný, nezávislý, 
nepolitický, sportovní a tělovýchovný spolek ve smyslu 
Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník). 

/ II / Členství vzniká
zápisem do seznamu členů po přijetí řádně vyplněné 
přihlášky a poskytnutí potřebných údajů (viz dále) a 
uhrazením členského a oddílového příspěvku. Přijmout 
přihlášku může vedoucí Action Air IPSC oddílu (dále jen 
vedoucí).

/ III / Členství může zaniknout
písemným oznámením o vystoupení podané vedoucímu 
oddílu, vyškrtnutím se seznamu členů (při nezaplacení 
členských oddílových příspěvků, neposkytnutí údajů, 
odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů, 
zrušení oddílu aj.) vyloučením závažným porušením stanov 
SKP Vsetín.

/ IV/ Nakládání s osobními údaji
Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů člena je Sportovní klub policie 
Vsetín, spolek, IČO: 60990104 (dále jen SKP Vsetín).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR, dále 
jen Nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
Zákon). Správce osobní údaje zpracovávají v rozsahu 
nezbytném pro výkon oprávněné činnosti spolku, a to 
konkrétně pro následující účel:

 



PŘIHLÁŠKA DO ACTION AIR IPSC VSETÍN - SPORTOVNÍ KLUB POLICIE VSETÍN, SPOLEK 

/ V / Prohlášení a souhlas
Vyplněním  a  podpisem  této  přihlášky  dává  zákonný
zástupce  Správci  souhlas  se  zpracováváním  osobních
údajů člena v souladu s Nařízením.

Zákonný zástupce:
• prohlašuje, že se seznámil s podmínkami členství
• souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování
osobních údajů člena a jeho zákonných zástupců po dobu
členství,
• výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů o
zdravotním stavu člena,
• se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé
údaje potřebné pro činnost člena v oddílu Action Air IPSC
Vsetín
• prohlašuje, že se seznámil se svými právy a právy člena
v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, včetně
práva na odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů.

Zákonný  zástupce  navíc  (při  zaškrtnutí  níže  uvedených 
možností):  prohlašuje,  že  člen  je  zdravotně  způsobilý  k 
činnosti v oddílu Action Air IPSC Vsetín:

/ VI / Potvrzení přihlášky zákonným zástupcem

Datum podpisu 

Jméno, příjmení, 

(poznámka: na vyznačená místa výše proveďte křížkem 
svou volbu = souhlas

v plném rozsahu

s těmito zdravotními omezeními (včetně alergií, 
ADHD, zrakových vad atd.) :

Souhlasí s pořizováním a použitím fotografií 
a audiovizuálních materiálů zachycujících člena pro 
účel propagace činnosti také na veřejně 
dostupných nástěnkách, webových stránkách 
organizace a obdobných místech,

sociálních sítích (např. Facebook)

Souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování 
osobních údajů člena a jeho zákonných zástupců i po 
skončení členství.

Podpis zákonného zástupce

(poznámka: oddíl či středisko může v návaznosti na tuto 
přihlášku  požádat  člena  o  doplnění  dalších  údajů 
na vlastním  rozšiřujícím  formuláři  až  v  rozsahu 
výše popsaného zpracovávání osobních údajů)

Pravidla oddílu: 
- Pravidla pro děti
Sám bez přítomnosti trenéra nevstupuji do střeleckých 
prostor. Na trénink chodím vždy upraven/upravená. Nosím 
vhodný oděv (kalhoty nebo kraťasy s poutky na opasek), 
obuv vhodnou do vnitřních prostor tělocvičny a ochranné 
brýle. Pití v plastové lahvi si člen donáší vlastní. Při neúčasti 
na tréninku se řádně omluvím (sms, email, apod.).

- Pravidla pro zákonné zástupce dítěte
Své dítě jsem poučil/poučila o pravidlech pro děti. Dítě 
chodí na trénink včas, Dítě si včas vyzvedáváme. Nemocné 
nebo zraněné dítě na trénink nechodí a je omluveno. O 
zařazení dítěte do družstva a účastí na závodech, výběru 
závodů rozhoduje trenér.

Platba členských a oddílových příspěvků probíhá na účet v 
FIO  bance č. účtu: 2401546513/2010, variabilní symbol 
„rodné číslo dítěte“ a do poznámky „AIR - příjmení a jméno 
člena“ a to formou úhrady půlročního“ nebo ročního 
členského a oddílového příspěvku.
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