
Národní asociace
Česká národní unie Taekwon-Do ITF
Varhulíkové 1582/24 Praha 7
IČO: 26635861
www.taekwondocz.com

PŘIHLÁŠKA ČLENA DO ČNUT - ITF

Jméno:

Přijmení:

Datum narození:

Adresa:

Technický stupeň: ID ITF:

Kontakt na zákonného zástupce:

Tel: +420 Email: @

Kontakt na žáka:

Tel: +420 Email: @

Škola / Oddíl: Taekwon-Do Lions

Přihláška je platná pouze s přiloženým potvrzením o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti.

Podpis zákonného zástupce:

Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé, že se budu během tréninků řídit pokyny svého trenéra a  jeho asistentů. Získané dovednosti nezneužiji a budu se 
chovat v souladu se zásadami Taekwon-Do ITF a slibem Taekwon-Do. Budu dodržovat směrnice a stanovy České národní unie Taekwon-Do ITF.

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“). 

ČNUT zpracovává osobní údaje, které podléhají udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu 
spolku.

Tímto je myšleno pořádání pravidelného programu (tréninky), účast jednotlivců na konkrétních akcích (zkoušky na technické stupně, soutěže).
Přihlášení, registrace účastníků, návštěvníků kurzů, programů, tréninků, tak i na neveřejných a veřejných akcích.
Osobní údaje, fotografie a videozáznamy pořizované během programů jsou poskytnuté spolku pro marketingové účely, které podléhají udělení souhlasu se 
zpracováním osobních údajů.

 Práva členů:
 - 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.
 - Osoba má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice 
Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i právo požadovat, aby výše uvedený subjekt, jakožto správce odstranil závadný stav.

ČNUT nepředává údaje dalším subjektům ke zpracování.
Osobní údaje budou uloženy po dobu uděleného souhlasu s jejich zpracováním.

Další podrobné informace ohledně GDPR naleznete na webu ČNUT:
https://taekwondocz.com/organizace/gdpr
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elektronicky zaslat 
na email: 

info@taekwondolions.cz
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