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PŘIHLÁŠKA ČLENA
fotbalového klubu FC Dolany  z.s.

sídlem Dolany 448, Dolany u Olomouce, 78316
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fotbalového klubu FC Dolany  z.s.

sídlem Dolany 448, Dolany u Olomouce, 78316

podpis
(u členů mladších 15-ti let podpis
zákonného zástupce)

podpis
(u členů mladších 15-ti let podpis
zákonného zástupce)

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými stanovami
fotbalového klubu FC Dolany z.s. (dále jen „FC Dolany“), jehož členem se chci stát.
Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti
člena klubu, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů klubu a budu
se řídit stanovami a vnitřními předpisy klubu stejně tak, jako rozhodnutími orgánů
klubu.
SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném
znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění:

Souhlasím s tím, aby fotbalový klub FC Dolany z.s. zpracovával a evidoval mé osobní údaje
poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v něm. Tento souhlas se výslovně
vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že sportovní klub je oprávněn
poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného
sportovního svazu. Souhlasím i s tím, že je sportovní klub oprávněn zpřístupnit údaje o mě
vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v
souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů. Prohlašuji, jsem byl/a
řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v
platném znění.
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