Registrační list člena SSK Křenovice pro rok 2011

Oddíl I. Údaje o organizačním článku
SSK Křenovice, Kopečná 113, IČ 70281092

Oddíl II. Údaje o registrovaném členu
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………
Datum narození …………………………………………………………………………………………..
Adresa trvalého bydliště ………………………………………………………………………………
Telefonické spojení ……………………………………………………………………………………..
Email…………………………………………………………………………………………………………….
Rodné číslo…………………………………………………………………………………………………..

Oddíl III. Údaje o zákonném zástupci (u osob mladších 18 let)
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………
Kontaktní adresa …………………………………………………………………………………………
Telefonické spojení ……………………………………………………………………………………..
Email…………………………………………………………………………………………………………….
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Oddíl IV. Forma členství
Členství v SSK Křenovice
Členství v SSK Křenovice s členstvím v Českém střeleckém svazu

Oddíl V. Potvrzení a souhlas
Potvrzuji správnost uvedených údajů v registračním listě a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby SSK
Křenovice správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby SSK Křenovice, popř. Český
střelecký svaz (dále jen "Správce") zpracovávalo v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních
údajů mé osobní údaje uvedené na tomto registračním listu. Správce je oprávněn zpracovávat mé osobní údaje
prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již
nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Správce může používat mé osobní údaje ke své činnosti v souladu se
stanovami SSK Křenovice a dále v nutném rozsahu pro svou činnost.
Souhlas uděluji na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby jednoho roku po ukončení
mé registrace u SSK Křenovice. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé
údaje do jednoho roku zlikviduje. Dále potvrzuji, že jsem byl seznámen s právy a povinnostmi vyplývajícími ze
stanov SSK Křenovice včetně přílohy I. o poplatcích*.
U osob mladších 18 let toto potvrzení a souhlas podepisuje zákonný zástupce, který je na registračním listu v
oddílu zákonný zástupce
uveden.
* stanovy a jejich přílohy lze nalézt na www.sskkrenovice.org v sekci: / o klubu / dokumenty

V …………………….........
dne …………………........

Podpis ……………………..........

vyplňuje SSK Křenovice
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