Žádost o

členství oddílu či spolku
ve spolku Malostranská slalomová dráha s divokou vodou v Plzni,
z.s.
Účelem (hlavní činností) spolku je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak kanoistiky na
divoké vodě, její organizace, řízení, propagace a další s tím související úkoly, a za tím účelem zejména
všestranná podpora přípravy a následné realizace a provozu Malostranské slalomové dráhy s divokou
vodou v Plzni, umístěné na řece Radbuze u jezu Doudlevce v ř. km 4,1, pravý břeh.
Vyplněním a podepsáním této přihlášky žádám na základě stanov spolku o členství právnické osoby ve
spolku Malostranská slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z.s. (dále jen „Spolek“).
Členství ve Spolku vzniká schválením výkonným výborem a potvrzením této žádosti, o čemž
budete informováni e-mailem.
Svým podpisem zároveň uděluji souhlas se zpracováním a evidencí v této žádosti uvedených údajů vč. Případných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000 Sb. Souhlasím s tím, aby
Spolek zpracovával a evidoval případné osobní údaje zde poskytnuté v souvislosti s členstvím právnické osoby (oddílu),
kterou zastupuju a činností ve Spolku.
a)
Dále souhlasím s tím, že Spolek je v nezbytných případech oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje (dotační
žádosti apod.).
b)
Osobní údaje, včetně rodného čísla, je Spolek oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství ve Spolku.
c)
Souhlasím s tím, že zde sdělené osobní údaje budou poskytovány partnerům projektu a budou případně zveřejněny
na webových stránkách spolku.
Prohlašuji, že jako zástupce právnické osoby jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení § 11
zákona č. 101/2000 Sb.

Název oddílu, spolku: …………………………………………………………….
……………….……………………………………………………………………
Identifikační číslo:

………………………..

Jméno a příjmení zástupce:

……………………………………….

Počet členů:

………………………..

Kontakt:

telefon ………...……. ,
email ……………..@.........................

Podpis + razítko (pokud se používá): …………………………………….
Datum:

………………………

Potvrzení o schválení výkonným výborem: podpis předsedy ……………….,….
dne

…………………...

