
Tělovýchovná jednota SPARTAK Ústí nad Labem
Spolek je vedený u Krajského soudu v Ústí n.L. pod spisovou značkou L 63,  IČ: 44226110,  DIČ: CZ44226110, se sídlem Keplerova 800 / 56, 400 07 Ústí n.L.

mobil: 723 853 747 e-mail: tjspartak@volny.cz

ODDÍL / KLUB: …………………………………………………………

Příjmení, jméno: ………………………………………………………...

Datum narození: ……………… rodné číslo: …………………………..

Adresa bydliště: ……………………………………….. PSČ: …………

Tel - domů: …………….…. zam.: ……………. mobil: ……………….

Email: ……...…………………………………………………………….
Prohlašuji, že budu dodržovat stanovy TJ, ctít dobré jméno TJ a platit členské příspěvky.
Prohlašuji, že můj zdravotní stav je způsobilý ke sportovnímu výcviku, výuce a soutěžím TJ.
Zavazuji se po dobu členství v TJ k pravidelnému ročnímu ověření zdravotního stavu na vlastní
náklady.
SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 110 / 2019 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobním údajů o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se
zpracováváním shora uvedených osobních údajů. Souhlasím s využitím rodného čísla podle
zákona č.133/2000Sb., v platném znění:

Souhlasím s tím, aby spolek s názvem TJ Spartak ÚL zpracovával a evidoval
mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností ve spolku.
Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

V Ústí nad Labem, dne: ………………………    ………………………
Podpis

……………………...
podpis zákonného zástupce

V y p l ň u j e   T J   S p a r t a k   Ú L
Druh členství: jednotlivec právnická osoba

Členský příspěvek ve výši ………. Kč zaplacen dne ……………….. .

Záznamy:
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