
 

 

PŘIHLÁŠKA  do  TJ Šumperk, z.s. 
Žerotínova 1691/55,  787 01  Šumperk   
Příjmení: .....................................................................   
Jméno:     ..................................zdrav. poj. .................   
Rodné číslo:  ............................charakteristika........... 
Bydliště: ulice/čp.........................telefon:.................... 
Obec: ............................................ PSČ:............... 
Žádám o členství v oddílu: Basketbal 003 
SOUHLAS se zpracováním  a evidencí osobních údajů 
podle zák č. 110/2019 Sb. a nařízení EP a Rady EU 2016/679 souhlasím s tím, aby TJ   
zpracovávala  a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím  
a činností v TJ. 
Dále souhlasím s tím, že TJ je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje do centrální  
evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá z technicko organizač- 
ních důvodů(identifikace sportovce při soutěžích apod.) a dalším orgánům. 
Údaje je TJ oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v TJ.  

Datum: ..........................Podpis člena:.......................... 
 /u osob mladších 15 let souhlas zákonných zástupců/ 
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