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Evidenční list hráče TK Roja Příbram z. s. 

JMÉNO  
 
 

 

PŘÍJMENÍ 
 
 

 

RODNÉ ČÍSLO 
 
 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ OTCE + TEL.  
 
 

 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ MATKY + TEL.  
 
 

 

 

KONTAKTNÍ E-MAIL  
 
 

 

ADRESA  
 
 

 

 

Prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti hráče:  

Tímto prohlašuji, že můj syn/dcera nemá žádná zdravotní omezení a tím je zdravotně způsobilý/á 

aktivně sportovat. V případě jakékoliv změny zdravotního stavu mého dítěte budu před tréninkem 

informovat aktuálního trenéra.  

* Podpisem uděluji souhlas k pořizování fotografií, audio a videozáznámů z akcí konaných TK Roja 

Příbram a jejich případnému zveřejnění na webových stránkách klubu, na sociálních sítích a v rámci 

propagace klubu v tisku a v médiích. Souhlas platí po celou dobu členství v klubu, případně do doby, 

než požádáte o změnu. Dále prohlašuji, že souhlasím s pravidly a podmínkami TK Roja Příbram.  

 

V Příbrami dne …..............................................................................  

Podpis hráče …................................................................................. 

Podpis zákoného zástupce* ………………………………………………………….. 

Nedílnou součástí Evidenčního listu je Souhlas se zpracováním osobních údajů. 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

1. Uděluji tímto souhlas společnosti TK Roja z.s., se sídlem Brodská 93, IČ: 06156355, zapsané 

ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 68570 (dále jen 

„Správce“), aby ve smyslu aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679 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 jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

- jméno a příjmení 

- rodné číslo 

- e-mail 

- telefonní číslo 

2. Jméno, příjmení, rodné číslo, e-mail a telefonní číslo je nutné  zpracovat za účelem, klubové 

evidence, registrace u Českého tenisového svazu, registrace u České unie sportu, žádání o 

dotace z veřejných prostředků či jiných zdrojů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po 

dobu platného členství. 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, 

a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. 

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

V ………………………………………………………………………….. 

Dne………………………………………………………………………. 

Podpis………………………………………………………………….. 
(v případě nezletilého člena je vyžadován podpis zákonného zástupce)  
 


