
Přihláška do programu FIT SENIOR Příbram* 

Přihlášením do projektu FIT SENIOR Příbram Vám vzniká nárok navštěvovat vypsané lekce. 

Každý, kdo si vybral cvičení, tak učinil po důkladném uvážení a na vlastní riziko a 
odpovědnost. Cvičení neslouží k léčení ani rehabilitaci, v případě nejasností ohledně 
působení cvičení na Vaše zdraví, konzultujte své možnosti se svým lékařem. Před každou 
lekcí cvičení informujte instruktora o svých zdravotních omezeních. Dbejte doporučení 
svého lékaře. Sdružení FIT SENIOR Příbram, z.s. nenese odpovědnost za odložené osobní 
věci. Přihlašovací poplatek je nevratný. 

V _______________ dne ___________         _________________________________________ 

         Jméno a Příjmení PODPIS 

*Nedílnou součástí Přihlášky do programu FIT SENIOR Příbram je SOUHLAS SE 
ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souvislosti s podáním přihlášky uděluji jako člen tohoto sdružení tímto FIT SENIOR Příbram, z.s. se sídlem 
Severní 239, Příbram I, 261 01 Příbram, IČ: 01510231, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl L, vložka 25506. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) 
zpracovávala tyto osobní údaje:  

- jméno a příjmení, 

- e-mail, - telefonní číslo a datum narození 

Skupina:

Jméno a 
příjmení:

Datum narození:

Telefon:

e-mail:
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Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím 
souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, informování členů, zasílání organizačních pokynů). 

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání Vašeho členství. 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je 
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní 
údaje společnosti FIT SENIOR Příbram, z.s.. 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. 

Beru na vědomí, že podle Nařízení mám právo: 

- mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), 

- požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 

- na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 
Nařízení, 

- na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 

- odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 

- podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

Dále uděluji souhlas, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce mé 

- fotografie, 

- videa, 

- zvukové záznamy. 

za účelem 

- marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), 

- prezentace na webu, 

- prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), 

- prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 

- mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), 

- požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 

- na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 
Nařízení, 

- na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 

- odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 

- podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s 
ním. To stvrzuji svým vlastnoručním podpisem. 

V _______________ dne ___________      Podpis:   ________________________________________
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