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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ A BOWLINGOVÁ FEDERACE

Kontaktní telefon *)

Emailová adresa *)
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Část obce

Datum narození Rodné číslo 

Příjmení Jméno

Titul

Registrace za … oddíl /školu…

PSČ

číslo 
orientační

Vlastnoruční podpis člena / zákonného zástupce

Beru na vědomí, že moje uvedené osobní údaje budou zpracovány pro 
účely vedení evidence členské základny ČKBF v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

Jméno a příjmení zodpovědné osoby oddílu **) Jméno a příjmení zákonného zástupce

Souhlasíme se zaregistrováním výše uvedeného 
člena za náš oddíl. **)

Razítko a podpis oddílu **)

Registrační číslo                              
(nové číslo přidělí sekretariát)

Kód oddílu
 (nevyplňuj) **)

IČ  (nevyplňuj) **)

Občanství                               
(jen mimo ČR)Další jména

Ulice

Obec - město

číslo   
popisné



 
 

 
GDPR  - souhlas člena se zpracováním osobních údajů, fotografií a výsledkového servisu 

 
 
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  
(dále jen „Nařízení“) 
 
Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v České kuželkářské a bowlingové federaci (pobočný spolek 
Česká bowlingová asociace) se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6, (dále jen „Správce“) a s tím spojenou 
aktivní hráčskou účastí v bowlingových soutěžích, je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o 
podpoře sportu zpracovávat moje osobní údaje, které jsou zpracovávány výhradně za účelem vedení identifikace 
soutěžícího na sportovních soutěžích, evidence sportovních výsledků, žádostí o dotace na základě par. 6b ZOPS  a 
evidence členské základny a s tím souvisejících činností.  Plné znění informací je umístěno na webu 
www.czechbowling.cz v sekci GDPR. 
 
 
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce a jím pověření zpracovatelé moje 
fotografie, videa, zvukové záznamy, a sportovní výsledky a to výhradně za účelem informačního servisu ze soutěží 
a prezentace na webu, sociálních sítích a dalších informačních materiálech. 
 
Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé telefonní číslo, e-mail a rodné číslo výhradně za účelem vedení 
evidence členské základny a všemi s tím souvisejícími činnostmi. 

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i 
po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován) a to nejdéle po zákonnou dobu 10 
let. Souhlasím, aby Správce předal osobní údaje výhradně těmto zpracovatelům: pobočnému spolku Česká 
bowlingová asociace, IČO 70949798, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00, Praha 6; a dále příslušným orgánům 
státní správy a samosprávy a orgánům České unie sportu. 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 

• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení), 
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, 
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji 
mým vlastnoručním podpisem na str. 1 – Přihlášce k registraci. 
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