
Přihláška do Dětské školy badmintonu 
Badminton Arény Skalka z.s. 

(řádné členství) 
 

Jméno: …………………………………………………….  Příjmení: ………………………………………………………. 
 

Rodné číslo: …………..…………..…………../…………..………….. 
 
Bydliště: …..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……………………………………………………………… 
 
Poznámky (alergie, zdravotní stav apod.): …………..………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Kontakt 
 
Zákonný zástupce (jméno + příjmení): …………..…………..…………..…………………………………………………………… 
 
Telefon: …………..…………..…………..………..  Mail: …………..…………..……………………………………………….. 
 

Herní úroveň 
 
Začátečník    Mírně pokročilý     Pokročilý 
 

Výběr termínu 
 
Pondělí   Úterý   Středa   Čtvrtek   Pátek 
 
15:00   15:00   15:00   15:00   15:00 
 
16:00   16:00   16:00   16:00   16:00 
 
17:00   17:00   17:00   17:00   17:00 
 

Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle legislativy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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) - GDPR, v platném znění. Dále 

souhlasím s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000Sb., v platném znění společností Badminton Aréna Skalka z.s.,  

U Plynárny 455/95, Praha 10 101 00 za účelem sdílení informací, akcích a činnostem s tímto souvisejícím (vč. zasílání 

informací prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a zasílání reklamních a propagačních 

materiálů). Osobními údaji se pro tento účel rozumí jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, 

telefonní a faxové spojení včetně zadaného čísla mobilního telefonu. Dále souhlasím s aktualizací osobních údajů, bude-li to 

potřebné pro dodržení stanoveného účelu. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji vědomě a dobrovolně a mohu jej 

kdykoliv bezplatně písemně odvolat, a to písemným odvoláním doručeným na adresu správce, kde mohu též uplatnit své 

právo na přístup k informaci o zpracování svých osobních údajů a další zákonná práva. Správci se tímto zavazují, že přijmou 

všechna dostupná opatření, aby nedošlo ke zneužití poskytnutých údajů. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

Zároveň uděluji souhlas se zpracováním fotografií, video a zvukových záznamů a sportovních výsledků, a to zejména za 

účelem prezentace na webu, sociálních sítích a dalších informačních kanálech. (v případě nesouhlasu, prosím škrtněte) 

Vyplněním a odevzdáním této přihlášky se dotyčný/á zároveň stává řádným členem Badminton 

Aréna Skalka z.s.. Členský poplatek (100,-Kč) je zahrnut v celkové částce za Dětskou školu 

badmintonu a bude uhrazen společně s ní. 

 

Podpis: …………..…………..…………..……     Datum: …………../…………../………………. 


