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PŘÍHLÁŠKA NOVÉHO ČLENA 
do Baseballového klubu Ježci Jihlava, z.s. 

/ I / Informace o novém členovi   / II / Kontakty na zákonné zástupce 

    

Jméno a příjmení      E-mail (otec) 

        

Datum narození  Rodné číslo   Telefon (otec) Další kontakt (volitelné) 

/ III / Trvalé bydliště    

Ulice a číslo   E-mail (matka) 

        

PSČ  Město / obec   Telefon (matka) Další kontakt (volitelné) 

/ IV / Ostatní údaje   / V / O klubu jsem se dozvěděl: 

            od známých           facebook 

                   ze školy           z pouliční reklamy 

Zdravotní omezení (onemocnění, alergie, léky…)          od spolužáků           z novin                           

         Sportovní den      akce na náměstí 

Jiné:    

Poznámka         

 

Poučení k přihlášce nového člena  

/ I / Baseballový klub Ježci Jihlava, z. s.   

zkráceně BK Ježci Jihlava (dále jen „BK“) je samosprávný a 

dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, osvětovou a 

vzdělávací činnost. Členem se může na základě svého 

rozhodnutí stát každá osoba, která se ztotožňuje s účelem a 

hlavní činností spolku.         

/ II / Členství vzniká  

zápisem do seznamu členů. K zápisu vede rozhodnutí o přijetí 

řádně vyplněné přihlášky a poskytnutí potřebných údajů (viz 

dále). Přijmout přihlášku může každý trenér BK. 

/ III / Členství může zaniknout  

výmazem ze seznamu členů. K výmazu vede zejména vystoupení 

člena z BK oznámené písemně předsedovi BK; neuhrazení 

členských příspěvků; závažné nebo opakované porušování 

stanov, vnitřních předpisů, usnesení, rozhodnutí orgánů BK a 

jiných členských povinností; neposkytnutí potřebných osobních 

údajů nebo souhlasu s jejich zpracováním; úmrtí člena nebo 

zánik BK. 

/ IV / Nakládání s osobními údaji  

Správce osobních údajů  

Správcem osobních údajů člena je Baseballový klub Ježci 

Jihlava, z.s. se sídlem Březinova 3674/45, 586 01 Jihlava,  

IČO 226 78 816. (dále jen „Správce“) 

Účel zpracování osobních údajů  

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR, dále jen Nařízení) a 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Správce osobní údaje 

zpracovává v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti 

spolku, a to konkrétně pro následující účely:  

1) zajištění sportovní činnosti dle stanov BK (dále jen 

Činnost); 

2) vedení evidence členů; 
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3) kontaktování člena a jeho zákonných zástupců při 

zajištění Činnosti a v návaznosti na ní; 

4) evidence účastníků akcí pořádaných BK, nebo akcích 

kterých se BK účastní; 

5) poskytnutí údajů požadovaných po BK orgány veřejné 

správy při čerpání finančních prostředků z jejich 

rozpočtů nebo při plnění povinností vyplývajících z 

právních předpisů; 

6) zpracovávání plateb a vedení účetnictví (resp. daňové 

evidence). 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Správce zpracovává o každém členovi tyto osobní údaje: 

a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, 

rodné číslo, trvalé bydliště, fotografie;  

b) kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, e-mail a 

další obdobné údaje;  

c) údaje o zákonných zástupcích – jméno, příjmení, 

kontaktní adresa, telefon, e-mail; 

d) běžné podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové 

záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při 

dokumentaci Činnosti pro vnitřní potřeby spolku;  

e) údaje o zdravotním stavu. 

Správce zpracovává o členech, u kterých k tomu zákonný 

zástupce udělil souhlas, i tyto údaje:  

f) další podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové 

záznamy (tedy fotografie a videa), sloužící k 

dokumentaci a propagaci Činnosti nad rámec pro 

vnitřní potřeby spolku;  

Správce zpracovává i údaje o zdravotním stavu (bod e), které 

Nařízení označuje jako „citlivé údaje“. Jedná se o údaje nezbytné 

pro posouzení zdravotního stavu člena pro účast na Činnosti, 

slouží k preventivní ochraně zdraví člena a též jako informace pro 

ošetřujícího lékaře. Citlivé údaje mají k dispozici pouze trenéři 

přímo se podílející na aktivitách člena v BK a jsou zpracovávány 

výhradně po dobu členství. Pro zpracování citlivých údajů 

potřebuje BK výslovný souhlas, tento souhlas může být kdykoliv 

odvolán.  

Výše uvedené osobní údaje člena jsou zpracovávány na základě 

souhlasu a také z jiných právních důvodů - zejména na základě 

právní povinnosti (vést účetnictví apod.).  

Rozsah a účel poskytování osobních údajů Zpracovatelům 

Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

i) České baseballové asociaci, 

se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha – Břevnov; 

ii) Jihlavské unii sportu, z.s.  

se sídlem Evžena Rošického 6, 586 01 Jihlava; 

iii) Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., 

se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha – Břevnov; 

iv) příslušným orgánům státní správy a samosprávy 

(především Magistrátu statutárního města Jihlavy; 

Krajskému úřadu Kraje Vysočiny; Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy; Národní sportovní agentuře); 

a to pouze za účelem: 

A) vedení evidence členské základny; 

B) identifikace na soutěžích; 

C) žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. 

Doba zpracování osobních údajů 

Na základě §3a odst. 6 ZOPS nebo v případě oprávněného zájmu 

Správce mohou být Osobní údaje dle bodu a) až f) zpracovávány a 

uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestane člen vykonávat 

Činnost, pro kterou je Správcem evidován. 

/ V / Prohlášení a souhlas  

Vyplněním a podpisem této přihlášky dává zákonný zástupce 

Správci souhlas se zpracováváním osobních údajů člena v souladu 

s Nařízením, a souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování 

osobních údajů člena i jeho zákonných zástupců po dobu členství. 

Dále prohlašuje, že se seznámil se svými právy a právy člena 

v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, včetně práva na 

odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů. 

Zákonný zástupce navíc (v případě zaškrtnutí) 

souhlasí se zpracováním osobních údajů o zdravotním 

stavu člena; 

Souhlasí s pořizováním a použitím fotografií, videí a 

audiovizuálních materiálů zachycujících člena pro účely 

propagace Činnosti také ve veřejně dostupných: 

tištěných materiálech BK (letáky, plakáty, plachty, 

výroční zprávy); 

webových stránkách BK; 

sociálních sítích BK (např. Facebook). 

/ VI / Potvrzení přihlášky zákonným zástupcem 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce 

   

Datum podpisu  Podpis zákonného zástupce 

/ VII / Potvrzení přijetí přihlášky BK 

   

Datum podpisu  Podpis zástupce BK 

 


