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PŘ I H L ÁŠK A  Z A  Č L E N A  S P O L K U  
 

 
Na základě článku V., stanov spolku Rugby Club Griffins Jablonec nad Nisou, z. s., podávám já, jakožto 
níže uvedený žadatel, přihlášku za člena výše uvedeného spolku a prohlašuji, že jsem se plně seznámil se 
stanovami spolku a toto rozhodnutí činím na základě své svobodné vůle.  
 

Titul, jméno a příjmení žadatele:  

Datum narození: Rodné číslo: 

Adresa trvalého bydliště: 

Doručovací adresa: 
 
(Pokud se liší od adresy trvalého bydliště) 
Telefon: 
 
(Případně telefon na zákonného zástupce) 

E-mail: 
 
(Případně email na zákonného zástupce) 

Zdravotní pojišťovna: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

Rodinný vztah zákonného zástupce: 

Pokud je členem sourozenec, uveďte jméno a příjmení: 
 
 
Uveďte všechny známé zdravotní obtíže, postižení, alergie nebo jiná zdravotní omezení, zda používáte 
léky, jak často a v jakém dávkování, nebo zda podstupujete jinou léčbu: 
 
 
 
 
 
 

 
Poučení:  
Svým níže uvedeným podpisem ztvrzuji pravdivost mnou výše uvedených osobních údajů žadatele a jsem 
si vědom toho, že nepravdivě uvedené údaje v této přihlášce za člena spolku mohou mít za následek 
nepřijetí žadatele za člena spolku nebo jeho pozdější vyloučení ze spolku.  

Název spolku: Rugby Club Griffins Jablonec nad Nisou, z. s. 
Sídlo spolku: Palackého 3145/41, 466 01 Jablonec nad Nisou 
IČO: 049 96 097 

Registrace: Ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 9988 

Zastoupený: Jiřím Bártlem, předsedou výkonného výboru 
Telefon: +420 800 200 123 
E-mail: info@rugby-jablonec.cz 
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Jsem si vědom povinnosti člena spolku předkládat spolku alespoň jednou ročně formulář o pravidelné 
lékařské prohlídce podle § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. 
 
Přihlášku včetně dvou průkazových fotografií žadatele odevzdejte trenérovi nebo předsedovi výkonného 
výboru společně s lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu a prohlášením 
o vstupní lékařské prohlídce podle § 4 odst. 3, písm. a) a b) vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní 
způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Pokud dítě, jež zastupujete, nedovrší v tomto roce 10-ti let, pak 
postačí místo posudku o zdravotní způsobilosti potvrzení praktického lékaře, že může hrát ragby. 

 
 

__________________ Poučení o zpracování osobních údajů___________________ 
 
V souladu se nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů (OÚ) a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ 
nebo „GDPR“), jakož i s příslušnou národní legislativou ČR, Vás tímto spolek Rugby Club Griffins Jablonec 
nad Nisou, z. s. (dále jen „Správce“) informuje, že pro splnění zákonné povinnosti a pro naplnění 
oprávněného zájmu Správce (dále jen „Právní důvod zpracování“) bude či může zpracovávat Vaše osobní 
údaje (dále jen „OÚ“)/ osobní údaje (dále jen „OÚ“) dítěte, jehož jste zákonným zástupcem1, v rozsahu: (i) 
identifikační a kontaktní údaje – titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, údaj o pohlaví, trvalé 
bydliště a doručovací adresa, fotografie, telefon, e-mail a další obdobné údaje; (ii) údaje o spolkové 
činnosti, (iii) podobizny a obrazové a zvukové záznamy vznikající při dokumentaci činnosti; (iv) údaje o 
zdravotním stavu žadatele a jeho tělesných dovednostech a zdravotní pojišťovně. OÚ jsou kategorie 
adresní, identifikační a zvláštní (citlivé). 
 
OÚ budou zpracovávány pro účel: evidence členské základny a výběr členských příspěvků, zajištění 
spolkové činnosti při naplňování účelu spolku, kontaktování člena při zajištění spolkové činnosti, evidence 
účastníků akcí pořádaných Správcem, preventivní ochrana zdraví člena a posouzení zdravotní způsobilosti 
člena k účasti na aktivitách Správce (dále jen „Účel“).  
 
OÚ budou uloženy na zabezpečeném úložišti a v zabezpečených prostorách a budou přístupné toliko 
oprávněným osobám v rámci vymezení kompetencí jednotlivých pracovníků Správce. 
  
OÚ uloží Správce po dobu nezbytně nutnou v souvislosti s Právním důvodem zpracování, nejdéle však po 
dobu trvání Vašeho členství ve spolku.  
 
Máte právo požadovat od Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz popř. omezení zpracování nebo 
vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, 
běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu 
na ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému 
rozhodování ani k profilování. Dále máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou 
zpracovávány. 
 
Právo na přístup k OÚ je pak spojeno s přístupem k těmto informacím: účel zpracování předmětných OÚ, 
kategorie OÚ, příjemci nebo kategorie příjemců OÚ, době uložení OÚ nebo kriteria jejího určení, práva 
subjektu údajů, dostupné informace o zdroji osobních údajů, informace o provádění automatizovaného 
rozhodnutí, vč. profilování a důsledkům takového zpracování. Dále máte právo na kopii zpracovávaných 
OÚ, avšak za každou druhou a další kopii týchž nosičů OÚ může být účtován přiměřený administrativní 
poplatek. 
 

	
1	Nehodící	se	škrtněte	
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Máte právo na výmaz OÚ, (i) jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Právní důvod zpracování, (ii) jestliže 
odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznesete námitky proti 
zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému 
individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně, (v) 
jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, (vi) jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti 
s nabídkou služeb informační společnosti.  
 
Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás 
týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, 
včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro 
marketingové účely. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí 
založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky 
nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na 
výslovném souhlasu. 
 
Správce výslovně upozorňuje, že máte právo, aby Správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané 
automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a 
strojově čitelném formátu, a to přímo tomuto správci, je-li to technicky proveditelné. 
 
Svá práva můžete uplatnit kontaktováním Správce na jeho výše uvedené poštovní adrese a dále pak na 
emailové adrese: info@rugby-jablonec.cz. Informace Vám Správce poskytne přednostně v listinné 
podobě. Pakliže podáte Vaší žádost elektronicky, bude Vám odpovězeno také elektronicky, pokud 
nepožádáte o vyrozumění v listinné podobě. 
 
Správce dále upozorňuje, že máte právo ohledně jeho činnosti podat stížnost, a to na jeho výše uvedenou 
poštovní adresu a dále pak na emailové adrese: info@rugby-jablonec.cz, anebo osobně v místě jeho sídla. 
Ze stížnosti musí být patrné, kdo jí podává a co je jejím předmětem. V opačném případě Vás Správce vyzve 
k jejímu doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta pro 
vyřízení stížností je 30 kalendářních dnů a počíná běžet prvním pracovním dnem po jejím doručení a 
doplnění. 
 
Poučení jsem četl/a a v plném rozsahu mu rozumím. 
 
V ................................................................, dne ...............................................    
 
 
 
Podpis žadatele nebo zákonného zástupce: ............................................... 

 
 
 

__________________ Souhlas se zpracováním osobních údajů__________________ 
 
V souladu s GDPR výslovně prohlašuji, že Správci uděluji souhlas se zpracováním mých OÚ/ OÚ dítěte, 
jehož jsem zákonným zástupcem 2 , a to v rozsahu podobizny a obrazových a zvukových záznamů 
vznikajících při dokumentaci činnosti Správce, a údajů o zdravotním stavu žadatele a jeho tělesných 
dovednostech a zdravotní pojišťovně. Jsem si vědom toho, že údaje o zdravotním stavu žadatele 
představují citlivé údaje a výslovně Správci uděluji souhlas i se zpracováním těchto citlivých údajů. Citlivé 
údaje mohou být zpracovávány pouze po dobu členství žadatele ve spolku. 
 

	
2	Nehodící	se	škrtněte	
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Souhlasím, aby Správce předal OÚ v rozsahu identifikační a kontaktní údaje a údaje o spolkové činnosti 
České unii sportu a Českému olympijskému výboru a dále	regionálním (krajským) sdružením České unie 
sportu a České rugbyové unii. 
 
Souhlasím, aby Správce uveřejnil jméno, příjmení a rok narození člena na webu spolku s údaji o platbě 
příspěvků. 

 
V souvislosti s uděleným souhlasem se zpracováním OÚ činím tato prohlášení: 
 
Správce mě předem výše informoval o všech skutečnostech spojených se zpracováním mých OÚ ve výše 
uvedeném rozsahu, vč. mých práv, doby zpracování OÚ a všem podstatném, co je spojeno se zpracováním 
mých OÚ za výše uvedeným účelem. Správce mi tedy poskytl veškeré informace a údaje potřebné k tomu, 
aby tento souhlas byl udělen informovaně a konkrétně. 
 
Tento souhlas činím svobodně, pro konkrétní účel a v konkrétním rozsahu, při plné informovanosti o všech 
mých právech ze zpracování osobních údajů plynoucích, s tím, že jsem si vědom skutečnosti, že tento 
souhlas mohu kdykoli odvolat. 
 
V ................................................................, dne ...............................................    
 
 
 
Podpis žadatele nebo zákonného zástupce: ............................................... 

 
 
 

________________ Dobrovolné doplňující informace o žadateli _________________ 
 
Níže prosím uveďte námi požadované doplňující informace, které jsou dobrovolné a pomáhají spolku 
získat více údajů o zdravotní stavu a fyzické kondici žadatele a jeho dřívějších sportovních zkušenostech.  
 

Uveďte všechna předchozí zranění, kdy se staly, kdo je léčil, jakým způsobem a současný stav: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kterým jiným sportům jste se věnovali mimo ragby? 
 
 

Už jste někdy hráli ragby? Kolik hodin týdně sportujete? 

Výška: Váha: 

Kardiální stav: 
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(Uveďte prosím například následující: mdloby, závratě, dýchavičnost nebo rychlejší únava než u 
ostatních, bušení srdce, bolest nebo tlak na hrudi, náhlé úmrtí člena rodiny ve věku do 50 let, diabetes 
nebo jiné) 
Co vás k nám přivedlo? 
 
 
 
(Uveďte prosím například následující: našel jsem vás na internetu, reklama na facebooku nebo internetu, 
leták, prezentace ve škole nebo na sportovní akci, reference od známých, sourozenec nebo jiné) 

 
 
 

_________________ Upozornění pro zákonné zástupce žadatele _________________ 
 
• Trenéři nejsou zodpovědní za svěřené děti před začátkem a po skončení tréninku, ale pouze v době 

konání tréninku.  

• Tato zodpovědnost vzniká pouze v případě účasti dítěte na tréninku, přičemž dostaví-li se dítě na 
trénink se zpožděním, je trenér zodpovědný až od doby příchodu dítěte na trénink a jeho předání 
trenérovi. 

• Zákonný zástupce (tzn. rodič nebo opatrovník) má povinnost si vyzvednout dítě co nejdříve po 
ukončení tréninku a to předáním dítěte od trenéra. 

• V případě, že dítě vyzvedává jiná zletilá osoba než jeden ze zákonných zástupců, nebo dítě odchází 
samo, je povinností zákonného zástupce dítěte předat tuto informaci písemně trenérovi. Na tomto 
dokumentu bude povinně uvedeno jméno a příjmení dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce, 
dále tato informace musí být opatřena datem a vlastnoručním podpisem zákonného zástupce. 
Nebude-li tento dokument předávat zákonný zástupce osobně, musí zákonný zástupce tuto informaci 
potvrdit formou SMS příslušnému trenérovi nejpozději do doby zahájení tréninku. Tato sdělení budou 
evidována. 

• Když se zákonný zástupce nedostaví po ukončení tréninku a nevyzvedne si své dítě, aniž by předtím 
řádně sdělil výše uvedenou informaci, tak na zákonného zástupce přechází plná odpovědnost za dítě. 

• Pokud je při vedení tréninku dodržena řádná péče o děti ze strany trenéra, pak spolek neručí za 
případné škody, které mohou vzniknout na vybavení dětí (tj. oblečení, boty, kontaktní čočky apod.) a 
stejně tak za náklady spojené s případným zraněním dítěte. 

• Na tréninku je zákaz používání mobilních telefonů a nošení jakýchkoliv věcí, které by mohly ohrozit 
bezpečí a zdraví ostatní účastníků tréninku, jako jsou hodiny, náramky, řetízky, náušnice, piercing 
apod. 

 
 
Přílohy: 
 
1. Žádost o posouzení zdravotní způsobilost k tělesné výchově a sportu 
2. Prohlášení o vstupní lékařské prohlídce 
3. 2 x průkazová fotografie 
 


