
1) PŘIHLÁŠKA DO VOLEJBALOVÉHO CENTRA NAD METUJÍ – IČO 01190709  
 

Závazně se přihlašuji do Volejbalového centra nad Metují v Novém Městě nad Metují (dále jen VoCe). 

Prohlašuji, že  

 jsem se seznámil se stanovami VoCe a souhlasím s nimi. 

 souhlasím se zpracováním osobních údajů z přihlášky v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a v souladu se stanovami VoCe. 

 souhlasím s možností publikování (tiskoviny, WEB a facebooku VoCe) fotografických materiálů 

(případně videí) z činností VoCe (soustředění, turnaje, tréninky, ….) za účelem propagace.  

 jsem si vědom, že osobní zdravotní připojištění je individuální záležitostí člena, nikoliv VoCe. 
 

 

Jméno hráče / člena  ……………………………………………  rodné číslo  …………………………. 
Pozn: RČ musíme evidovat dle zákona č. 178/2019 Sb platného od 31.7.2019 o evidenci čl.základny a podpoře z MŠMT. 

 
Bydliště ……………………………………………… podpis   …………………………. 

 

E-mailový kontakt ……………………………………………… telefon   …………………………. 

 

Pouze pro hráče/členy do 18 let:  
 

Název školy, město   ……………………………………………… třída  …………………………. 

 

Mail zákonného zástupce ……………………………………………… telefon   …………………………. 

 

Jméno zákonného zástupce ……………………………………………… podpis  …………………………. 
 

 

Kontakt na VoCe: info@volejbal-nm.cz  (603 863 891),   www.volejbal-nm.cz     datum …………… 
 

 

 
 

 

2) PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI – EVIDENCI ČLENA ČESKÉHO VOLEJBALOVÉHO SVAZU 

 

Souhlasím v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů: 

 aby mé údaje byly zpracovány a používány pro potřeby evidence a činnosti ČVS, zejména pro průběh soutěží, 

 aby mé údaje zpracovával ČVS, a to písemně i elektronicky, 

 se zařazením mého jména, roku narození, oddílové příslušnosti a čísla registračního průkazu do volejbalového 

informačního systému ČVS, který je veřejně přístupný na webových stránkách ČVS. Ostatní evidované osobní 

údaje nebudou veřejně přístupné. 

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a: 

 o mém právu k přístupu ke svým osobním údajům a právu na jejich opravu, a to prostřednictvím pracovníka 

Registračně matriční komise ČVS, 

 že poskytnutí níže uvedených údajů člena k výše uvedeným účelům je dobrovolné. 

Jsem si vědom/a, že v okamžiku přijetí za člena ČVS jsem vázán jeho stanovami a dalšími předpisy, jakož i 

rozhodnutími jeho orgánů, předpisy FIVB a CEV, a zavazuji se jimi řídit. 

 
Jméno hráče / člena ………………………………………………. rodné příjmení  ……………………… 

 

Bydliště ……………………………………………… dat.narození   ……………………… 

 
Podpis žadatele/ky (zákonného zástupce u dětí do 18 let)        ……………………………………… 
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