Moravský rybářský svaz, z. s.,
pobočný spolek Brno 2
Optátova 26, 637 00 Brno – Jundrov, IČ: 005 46 801
PŘIHLÁŠKA DO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU
Přihlašuji svého syna / svoji dceru:

_________________________________________________

datum narození: ___________________
adresa: _________________________________________________________ PSČ: _____________
Umístění kroužku
Brno-Bystrc

Brno-Jundrov

Brno-Řečkovice

mírně pokročilý

pokročilý

Rybářský stupeň znalostí a zkušeností:
začátečník

Cena rybářského kroužku pro školní rok 2019/2020 činí 1 000,- Kč.
Platba za kroužek se provádí převodem na bankovní účet č. 1341629389/0800. Jako variabilní symbol
uveďte datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR. Ve zprávě pro příjemce uveďte „rybářský
kroužek, jména a příjmení dítěte“.
Zákonný zástupce, který dítě přihlašuje a zároveň je kontaktní osobou
Jméno a příjmení

____________________________________

Telefon:

____________________________________

e-mail:

____________________________________

Podpis zákonného zástupce: ____________________________________
UPOZORNĚNÍ
Výše uvedené údaje o jménu, příjmení, datu narození a bydlišti jsou zpracovávány v souladu s článkem Stanov Moravského rybářského svazu,
z.s., § 7, odst. 11 a zákonný zástupce nezletilého člena bere na vědomí, že údaje o e-mailová adrese a telefonním kontaktu jsou zpracovávány
na základě oprávněného zájmu pobočného spolku a slouží výhradně k zasílání informací o činnostech kroužku, akcích apod. Telefonní kontakt
je určen zejména pro případ podání informace o aktuálních změnách eventuálně úrazu nezletilého člena apod. Dále uděluji souhlas
s pořizováním fotografií z akcí, soutěží a úspěchů na nich apod., souvisejících s činností pobočného spolku Brno 2 včetně jejich zveřejnění na
webových stránkách Moravského rybářského svazu nebo pobočného spolku Brno 2. Současně jsem byl poučen o tom, že podle zákona o
ochraně osobních údajů a Nařízení EP (dále jen GDPR) mám právo vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu oprávněné osobě
pobočného spolku Brno 2, mám právo požadovat po Spolku informaci, jaké osobní údaje zpracovává, požadovat po Spolku vysvětlení ohledně
zpracování osobních údajů, vyžádat si u Výboru Spolku přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Spolku
výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na
Spolek nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů a v případě, že se budu domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s tímto
souhlasem, mohu žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

