
 

Paragliding klub Krupka LAA ČR z.s. 
Šrámkova 3071/67, 400 11 Ústí nad Labem 
 

P Ř I H LÁ Š K A 
 
Žádám o přijetí do Paragliding klub Krupka LAA ČR z.s. a prohlašuji, že jsem 
seznámen se stanovami klubu a vyjadřuji s nimi a posláním klubu souhlas. 
Znám platné předpisy Letecké amatérské asociace ČR a budu jednat v souladu 
s těmito předpisy.  
 
  
...................................................................................             …………………  
jméno, příjmení, titul       datum narození 
  
    
...................................................................................................................................... 
bydliště 
   
              
telefon: .................................................  e-mail: ................................................ 
 

 
Informace o zpracování osobních údajů 
 
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) 
jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu, je tento oprávněn na 
základě čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR a podle § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o 
podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) povinen, zpracovávat moje: 
 
1. jméno a příjmení, titul, 
2. datum narození, 
3. adresu místa pobytu, 
4. telefonní číslo, 

5. e‐mailovou adresu, 
 
Údaje uvedené pod body 2. až 5. jsou veřejně nepřístupnými údaji, které jsou 
chráněny heslem a jsou poskytovány pouze pro účely klubové evidence a evidence v 
rámci ČGF. Člen má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po 
klubu jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě. Veškeré osobní údaje jsou 
zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem 
vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi a budou 
zpracovávány v informačním systému klubu a budou použity pouze pro účely 
zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, tvorby žebříčků pilotů, zjištění 
výkonnosti pilotů, přehledů členské základny klubu pro LAA, či pro jiné orgány a 
organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy. Jsem informován/a, že na 
základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány osobní údaje dle bodu 
1. až 5. po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem 
evidován/a. 



 

Beru na vědomí, že mám právo: 

 
• mít přístup ke svým Osobním údajům (čl. 15 GDPR), 

• požadovat jejich opravu (čl. 16 GDPR), 

• na výmaz mých Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody 

dle čl. 17 GDPR, 

• na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 GDPR, 

• na přenositelnost Osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR, 

• podat stížnost proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji podle čl. 77 GDPR 

u dozorového úřadu. 
 
Správcem osobních údajů je Paragliding klub Krupka LAA ČR z.s. 
IČO: 63153785, se sídlem:  Šrámkova 3071/67, 400 11 Ústí nad Labem 
 
Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných 
osobních údajů se nemohu stát členem klubu. 
 

 

………………………………………………. 
podpis žadatele/člena 

 
 
 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
Souhlasím s tím, že klub bude zpracovávat moje osobní údaje: 
 
a) pro marketingové účely (zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, 
tvorby žebříčků pilotů, zjištění výkonnosti pilotů, přehledů členské základny klubu pro 
LAA) 

ANO     
 
Beru tímto na vědomí, že mám právo kdykoli odvolat shora udělený souhlas, aniž je 
tím dotčena zákonnost zpracování, založená na mém souhlasu uděleném před jeho 
odvoláním. 
 
Dne: 

………………………………………………. 
podpis žadatele/člena 

 

 

 

Rozhodnutí Rady spolku: 

 

Dne:   Přijat   Nepřijat   

 

……………………….. 

              podpisy 


