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PŘIHLÁŠKA DO KLUBU  
WATER POLO SPARTA PRAHA 
titul  jméno  příjmení 

datum narození  rodné číslo 

e-mail  telefon 

trvalé bydliště  

V PŘÍPADĚ ZASTUPOVÁNÍ ČLENA/KY KLUBU ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM 

OTEC jméno příjmení 

e-mail telefon 

MATKA jméno příjmení 

e-mail telefon 

 

V případě rozdílné adresy od trvalého bydliště člena/ky klubu, prosíme o uvedení kontaktní adresy na 
jeho/její zákonné zástupce: 

adresa 

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES: 

Souhlasím s tím, aby spolek Water Polo Sparta Praha, z.s. se sídlem Schöfflerova 2050/32, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 068 
33 535, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. L 69900 (dále pouze „klub“),
zpracovával a evidoval mé osobní údaje, a to titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu místa pobytu (u 
cizinců adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství, e-mailovou adresu, telefonní spojení, fotografický a zvukový 
záznam, videozáznam a údaje o sportovních výsledcích. 

Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány k účelům uvedeným v písemné informaci o zpracování osobních 
údajů (dále pouze „Informace“), se kterou jsem se před udělením tohoto souhlasu seznámil a s účelem zpracování osobních 
údajů v ní zvedeným souhlasím. Tato Informace je přílohou této přihlášky. 

Dále souhlasím s tím, že klub je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje subjektům uvedeným v Informaci v souladu 
s účelem jejich poskytnutí a zpracování. 

 

Podáním přihlášky žadatel o členství ve spolku Water Polo Sparta Praha, z.s. vyjadřuje souhlas 

s jeho stanovami a platnými vnitřními předpisy, s nimiž se před podáním přihlášky seznámil. 

 

V Praze dne  

podpis žadatele podpis zákonného zástupce 

 


