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Členská přihláška 
do spolku Eagles Brno, z.s. se sídlem: Kamínky302/16, 

 634 00 Brno – Nový Lískovec, 

 IČO: 044 30 115 

Příjmení …………………………………......  Jméno………….………………………………...... 

Titul………..……….. 

Rodné číslo…………………………..……...  Datum narození…………..………………........... 

Kontaktní adresa ....…………………………………………………………………………………………... 

Mobilní telefon…………………………........  e-mail……………………………………........ 

Zákonný zástupce žadatele – rodič (v případě dítěte mladšího 18-ti let) 

Příjmení………………………………….......  Jméno………………….……………………...... 

Titul……………..….. 

Rodné číslo……………………..…………...  Datum narození…………………………........... 

Kontaktní adresa……………………………………………………………………………………………… 

Mobilní telefon…………………………........  e-mail……………………………………....... 

Svým podpisem stvrzuji pravdivost uvedených dat a dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s pravidly a informacemi o členství 
v Eagles Brno. Souhlasím s tím, aby Eagles Brno zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s členstvím a činností 
Eagles Brno. Tento souhlas se výslovně vztahuje na rodné číslo a datum narození. Dále souhlasím s tím, že Eagles Brno je oprávněn 
poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému 
regionálnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce 
při soutěžích. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je Eagles Brno oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v Eagles Brno. 
Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech ve smyslu zákona č.110/201 Sb o zpracování osobních údajů (dále 
jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochrně 
fyzickýchosob v souvislosti se zprcováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 
„nařízení GDPR“). Veškeré údaje jsou poskytovány pouze pro účely klubové evidence. Člen má právo kdykoliv překontrolovat své osobní 
údaje a požadovat po klubu jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě. Neposkytnutí údaje nezbytného pro zpracování v informačním 
systému ČUS znamená, že hráč nemůže být zahrnut do evidence hráčů pro výše uvedený účel. Podpisem přihlášky člen stvrzuje, že tuto 
informaci obdržel a současně projevuje souhlas s výše uvedeným poskytnutím svých osobních údajů. 
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V…………………………….. dne ……………………………… Podpis ……………………………………………………. 
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