
 
 

 

 

Přihláška do SK Vítkovice 1926 – Ridera, z. s. 

(fyzická osoba) 

 

Informace o uchazeči  
 

Jméno, příjmení, titul  

Datum narození  

Rodné číslo  

Bydliště (ulice, č. p. a 

město) 
 

PSČ   

Kontakt (e-mail a telefon)   

 

Souhlas s členstvím  
 

Přihlášení k oddílu  

Za oddíl                        

(podpis a razítko) 
 

 

Žádám tímto o přijetí za řadového člena SK Vítkovice 1926 – Ridera, z. s. a současně vyslovuji souhlas se stanovami 
a účelem spolku.  
 
Vyslovuji souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č. 
133/2000 Sb.: 
a) Souhlasím s tím, aby spolek zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím  

a činností ve spolku. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na mé rodné číslo. 
b) Dále souhlasím s tím, že spolek je oprávněn v případě potřeby poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, příslušnému 

regionálnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při 
soutěžích. 

c) Osobní údaje, včetně rodného čísla, je spolek oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství ve spolku. 
 
Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 
 

Datum, místo a podpis 

uchazeče 
 

Datum, místo a podpis 

zákonného zástupce                                 
 

Prohlášení zákonného zástupce u osoby mladší 18 let: Souhlasím s členstvím výše uvedeného uchazeče v SK Vítkovice 1926  
– Ridera, z. s. a přejímám na sebe veškerou zodpovědnost z toho plynoucí. 

 
Rozhodnutí o přijetí za řadového člena 

Přihláška přijata dne  

Rozhodnutí o přijetí 
 ANO     

 NE                                

Datum a místo  

Podpis předsedy 

Ridera Sport a.s. 

při výkonu funkce zastupuje 

Ing. Roman Vank 

 

 


