PŘIHLÁŠKA DO BARBORA GC spolku
Jméno, příjmení, titul

…….………………………………………………………………………………………………………………

Rodné číslo

…………………………………………………………………………………………………………………….

Bydliště

…………………………………………………………………………………………………………………….

Kontakty (tel./e-mail )

…………………………………………………………………………………………………………………….

Členství v jiném klubu

…………………………………………………………………………………………………………………….

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil se stanovami klubu a prohlašuji, že se jimi budu v plném
rozsahu řídit a ve své činnosti je akceptovat.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 jako „GDPR“) uděluji spolku BARBORA GC
spolek, IČ 26989999, se sídlem U Císařských lázní 368/7, Teplice 41501, spolek zapsaný v obchodním
rejstříku pod spisovou značkou L 5324 (dále jen „Správce“) souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to
se zpracováním následujících osobních údajů:
a) jméno a příjmení,
b) rodné číslo,
c) adresa bydliště,
d) golfový handicap,
e) telefonní číslo,
f) email,
g) datum přijetí člena klubu,
(dále jen „Osobní údaje“).
Souhlasím s tím, aby tyto Osobní údaje byly Správcem zpracovávány za účelem vedení členské evidence,
organizování hry a provozu golfového klubu (včetně zasílání pozvánek na akce golfového klubu a
zveřejňování výsledkových listin), předávání údajů České golfové federaci a k plnění dalších povinností
vyplývajících z mého členství v golfovém klubu (dále jen „Účel“).
Kromě výše uvedeného Účelu poskytuji Správci souhlas k použití mých Osobních údajů k následujícím
účelům:
a) zasílání newsletteru,

ANO / NE*

b) pořizování fotodokumentace a audiovizuálních záznamů mé osoby na akcích golfového klubu pro
účely prezentace klubu,
ANO / NE*
c) zasílání marketingových sdělení,

ANO / NE*

Tento souhlas je výslovný, dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou.
* Nehodící se škrtněte

Poučení o právech členů golfového klubu ve vztahu k ochraně osobních údajů:
Jako člen golfového klubu máte ve vztahu k poskytnutým osobním údajům následující práva:
1) právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR),
2) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),
3) právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR)
4) právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR),
5) právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR),
6) právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR),
7) právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR),
8) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR).
Všechna výše uvedená práva lze uplatnit buď v písemné podobě poštou oznámením odeslaným na adresu
BARBORA GC spolek, U Císařských lázní 368/7, Teplice 41501, nebo emailem na emailovou adresu
info@golfbarbora.cz
Předávání Osobních údajů:
Souhlasím s tím, aby mé Osobní údaje byly předány Správcem České golfové federaci, IČ 45251100, se
sídlem Strakonická 2860/4, Smíchov, 150 00 Praha, a to výhradně za účelem vedení statistické evidence a
výpočtu mého golfového handicapu.
Zabezpečení osobních údajů:
Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými Správcem podléhají jeho interním bezpečnostním
předpisům, které jsou na vyžádání přístupné v sídle golfového klubu.
Vyplněním této přihlášky budete současně registrováni do aplikace GolferIS coby náš člen. Vaši registraci
do této aplikace dokončíme vložením Vašich osobních údajů v minimálním rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa a adresa bydliště.

Informace k postupu předání přihlášky:





Stáhněte a vytiskněte přihlášku ze stránek www.golfbarbora.cz
Vyplňte všechny informace, které jsou uvedeny na přihlášce.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte na recepci hřiště Golf Resortu Barbora v Oldřichově
nebo pošlete emailem na adresu Barboragolf@gmail.com.
V případě nejasností volejte prosím tel. 603 542 270 paní Pavlína Lázničková

V Teplicích dne: …………………………………

* Nehodící se škrtněte

podpis: ………………………………………………………….

