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AIKIDO KENKYUKAI ŘÍČANY 

PŘIHLÁŠKA- děti 

 

 

Jméno: ________________________________________ 
Příjmení: _____________________________________ 
Datum narození: ____________________________ 

Telefon rodičů: ______________________________ 

E-mail: ________________________________________ 

Město: _________________________________________ 
Škola: __________________________________________ 
 

Všechny informace oddílu (např. zrušení tréninku) budou k dispozici na webových stránkách 

a to na fóru pro členy. www.aikidoricany.cz/forum/   

Zaregistrujte se na fóru a u vaší kategorie si označte ikonu zvonku. Od té chvíle vás vždy upozorní 

e-mail na nové příspěvky ve vaší kategorii. 

Způsob platby členského poplatku: 

1: Platba převodem 

  číslo účtu: 2338507043/0800 

  -jako variabilní symbol použijte: RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE 

  -do poznámky prosím napište Jméno a Příjmení dítěte 

  Přihláška nabyde platnosti po přijetí platby. 

2: Platba v hotovosti 

  -zaplatíte poplatek přímo na dojo 

  -spolu s platbou podáte i vytištěnou a vyplněnou přihlášku 

 

 

 

 

 

Dne: 
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Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů  
 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
 
Já, níže podepsaný ______________________________________________________________ narozen _____________________ 
 
bytem ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
souhlasím s tím, aby oddíl Aikido Kenkyukai Říčany (dále jen „Oddíl“) zpracovával a evidoval mé 
osobní údaje, poskytnuté ve formě přihlášky v souvislosti s mým členstvím a činností v Oddíle.  

Dále souhlasím s tím, že Oddíl je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence České 
Asociace Aikidó (dále jen „ČAA“) k vedení evidence členské základny dle Stanov ČAA.  
Souhlasím i s tím, že je Oddíl oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům 
státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací. 

Osobní údaje je Odíl oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v Oddíle. 

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona 
č.101/2000Sb., v platném znění tak, jak jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů. 

Souhlasím – Nesouhlasím  s tím, aby na akcích souvisejících s činností Oddílu byla zachycována má 
podoba tak, aby podle zobrazení bylo možné určit mojí totožnost – formou fotografie nebo videozáznamu. 
Dále souhlasím s tím, aby Oddíl tyto záznamy používal při prezentaci své činnosti. 
 
 
V ………………………………………… dne ………………… 
 
 
                                                                      --------------------------------------------------- 
                                                               vlastnoruční podpis 
                                                         (u osob mladších 15 let souhlas zákonných zástupců) 

 
Informace o zpracování osobních údajů  

Osobní údaje, které jsou poskytovány Oddílu v rozsahu požadovaném přihláškou, jsou nezbytné pro 
řádné vedení členské základny spolku a pro ochranu práv spolku a jejich poskytnutí je tak povinné. 

Požadované osobní údaje jsou v Oddílu a následně pak v celé struktuře ČAA, jejímž je Oddíl členem, 
evidovány nejen ze shora uvedeného důvodu pro oprávněnou činnost spolku, ale i z důvodu zajištění 
plnohodnotného využívání všech práv a výhod spojených s členstvím. Řádně evidovaná členská 
základna je např. podkladem pro stanovení členského příspěvku ČAA.  

Osobní údaje člena Oddílu jsou poskytovány do centrální evidence členské základny ČAA. Na všech úrov-
ních evidence osobních údajů, tj. jak v Oddíle tak i v rámci ČAA jsou údaje zpřístupněny pouze 
pracovníkům, jejichž náplň práce to vyžaduje. Tito pracovníci mají přístup do informačního systému po 
přihlášení jedinečným uživatelským jménem a tajným heslem.  

Dále pak jsou osobní údaje členů Oddílu zpřístupňovány v rozsahu požadovaném příslušným 
poskytovatelem dotace z veřejných zdrojů, zejména z krajů a obcí k doložení splnění podmínek. 

Poskytnutí požadovaných kontaktních údajů jako je telefon či e-mail je dobrovolné, ale jejich poskytnutí 
umožňuje komunikaci se členem a tím jeho lepší informovanost o aktitách Oddílu. 

Dobrovolné je rovněž poskytnutí souhlasu k pořizování fotografií a videozáznamů člena, pokud se 
nejedná o případ, kdy tohoto souhlasu není třeba dle platné právní úpravy.  
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