PŘIHLÁŠKA ČLENA
do HOKEJOVÉHO KLUBU
Kralupy nad Vltavou
číslo přihlášky

ČLEN
Příjmení

Jméno

Ulice

Číslo

Město

PSČ

Tel.
E-mail

podává tutu přihlášku ke členství

v HOKEJOVÉM KLUBU KRALUPY NAD VLTAVOU, z. s.
IČ: 49520342, DIČ: CZ49520342
se sídlem: Zimní stadion, Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01
zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 6917

(dále jen "HK Kralupy")
a přistupuje ke stanovám HK Kralupy z 3.6.2015

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA HK Kralupy S PLNÝM VOLEBNÍM PRÁVEM
Členství vzniká schválením přihlášky výkonným výborem HK Kralupy a vystavením členského průkazu.
Mezi základní práva člena HK Kralupy patří: účastnit se sportovního, kulturního a společenského dění v rámci HK Kralupy; uplatňovat vlastní názory,
návrhy, kritiku a vznášet dotazy a připomínky a vyžadovat na ně odpověď; požadovat informace o činnosti a hospodaření HK Kralupy nad Vltavou; účastnit
se zasedání valné hromady HK Kralupy nad Vltavou; je-li člen starší 18 let, právo hlasovat na valné hromadě HK Kralupy a právo volit a být volen do všech
orgánů HK Kralupy.
Mezi základní povinnosti člena HK Kralupy patří: plnit úkoly vyplývající ze stanov HK Kralupy, z usnesení valné hromady a z usnesení výkonného výboru
HK Kralupy; iniciativně se podílet na činnosti HK Kralupy a řádně vykonávat přijaté funkce; podporovat cíle a činnosti HK Kralupy; důstojně jednat a
reprezentovat HK Kralupy; šetřit a chránit majetek HK Kralupy a podílet se na jeho údržbě; řádně a včas platit členské příspěvky, popřípadě jiné poplatky
stanovené rozhodnutím valné hromady nebo výkonným výborem HK Kralupy.
Členství v HK Kralupy zaniká: zrušením, vystoupením, rezignací člena; nezaplacením členských příspěvků v termínu stanoveném stanovami HK Kralupy a
touto přihláškou; vyškrtnutím za neplnění základních povinnosti; vyloučením za závažné provinění; úmrtím člena; pravomocným zbavením člena jeho právní
způsobilosti; ukončením hostování v HK Kralupy v případě člena, jehož členství vzniklo přihláškou (smlouvou) k hostování v HK Kralupy; zánikem HK
Kralupy

PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ POPLATKY
Člen se zavazuje platit roční příspěvky na činnost HK Kralpuy, a to ve výši stanovené výkonným výborem HK Kralupy pro příslušný rok. Aktuální
rozhodnutí výkonného výboru HK Kralupy o výši přípěvků je zveřejněno na www.hokejkralupy.cz/
Příspěvek člena ke dni podpisu přihlášky činí
Příspěvek se platí vždy do

Kč

ročně

30.4. roku, za který platba přísluší, a platí pro období od 1.5. daného roku do 30.4. následujícího roku,

a to trvalým příkazem k úhradě na účet č. 464027359/0800
pod

VS, kterým je číslo přihlášky člena HK Kralupy nad Vltavou:

Výkonný výbor HK Kralupy je oprávněn určit svým členům další poplatky spojené s výlučným užíváním části majetku HK Kralupy.

OSOBNÍ ÚDAJE
Člen uděluje podpisem této přihlášky svůj souhlas HK Kralupy, jakožto správci, se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
Osobními údaji se pro účely tohoto souhlasu rozumí veškeré údaje o subjektu údajů uvedené v této přihlášce a další údaje, které člen HK Kralupy,
resp. zákonný zástupce člena HK Kralupy mladšího 18ti let, kdykoli za trvání (svého) členství jakkoli sdělí či zpřístupní HK Kralupy či jeho zástupcům
v souvislosti se (svým) členstvím v HK Kralupy.
Souhlas je udělen dobrovolně na dobu trvání členství v HK Kralupy. Udělení tohoto souhlasu je podmínkou členství v HK Kralupy, a jeho odvoláním,
které je možné učinit kdykoli za trvání členství, přestává dotčený člen splňovat podmínky řádného členství v HK Kralupy. Odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování realizovaného před jeho odvoláním. Udělením či pozdějším odvoláním souhlasu také není dotčeno zpracování osobních údajů člena
prováděné HK Kralupy na základě jiného právního titulu, který nevyžaduje souhlas člena, zejména pak zpracování osobních údajů pro účely uzavření a
splnění případné smlouvy mezi HK Kralupy a členem, dále zpracování prováděné za účelem splnění právních povinností, které se na HK Kralupy vztahuje
(zejm. řádného vedení účetnictví klubu) a pro účely oprávněných zájmů HK Kralupy či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost
zájmy nebo základní práva a svobody člena vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je člen mladší 18ti let.
Osobní údaje člena bude HK Kralupy zpracovávat na základě a po dobu trvání tohoto souhlasu pro realizaci účelu a poslání HK Kralupy, a to jak v rámci
hlavní i vedlejší činnosti dle platných stanov klubu, včetně vedení seznamu členů, vybírání členských příspěvků popřípadě jiných poplatků stanovených
rozhodnutím valné hromady nebo výkonným výborem HK Kralupy a také poskytování informací o činnosti HK Kralupy prostřednictvím kontaktů uvedených
v této přihlášce.
Člen bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle tohoto souhlasu má práva podle článků 15 až 22 GDPR, a to konkrétně:
- právo na přístup k osobním údajům, které umožňuje členovi získat od HK Kralupy jako správce informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či
nejsou zpracovávány, získat bližší informace o podmínkách případného zpracování a také přístup k osobním údajům;
- právo na opravu nepřesných osobních údajů zpracovávaných HK Kralupy, případně jejich doplnění;
- právo na výmaz osobních údajů, zejména pokud odvolá svůj souhlas a nebude existovat žádný jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
- právo vznést námitku, a to především námitku proti zpracování;
- právo na přenesení osobních údajů poskytnutých správci na základě tohoto souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu k jinému správci;
- právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo při
zpracování osobních údajů člena k porušení GDPR.
Podpisem přihlášky člen prohlašuje, že byl transparentním, úplným a srozumitelným způsobem informován o podmínkách zpracovávání svých osobních
údajů ze strany HK Kralupy.

Poznámka:

V Kralupech nad Vltavou dne:

Za HK Kralupy převzal dne:

Výkonný výbor HK Kralupy schválil tuto přihlášku
dne:
za VÝKONNÝ VÝBOR HK Kralupy:

___________________________
Člen

____________________________

________________________________________
předseda VÝKONNÉHO VÝBORU HK Kralupy
místopředseda VÝKONNÉHO VÝBORU HK Kralupy

