
 
 

 
Česká střelecká asociace hendikepovaných z.s. 

Ledrenská 138, Nový Knín 262 03  
IČO: 08654425 

Tel: 603 554783 
czdsa@czdsa.cz 

 

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ 
V ČESKÉ STŘELECKÉ ASOCIACI HENDIKEPOVANÝCH Z.S. 
Osobní údaje: 

 

Jméno a příjmení:         Titul:    

Datum narození:       RČ:  

Telefon:   

Email:    

Adresa:         PSČ: 

         

Mám tělesné (zdravotní postižení)     Ano        Ne     

(špatnou variantu přeškrtněte) 

Stručný popis: 

    

    

Jsem členem střeleckého klubu    Ano        Ne      

(špatnou variantu přeškrtněte) 

  

Název:    

Disciplína:   pistolová pušková broková zvuková střelba  

(špatnou variantu přeškrtněte)       

    
Souhlasím se zpracováním osobních údajů, které poskytuji CZDSA z.s. výhradně za účelem členství a pouze 

po dobu jeho trvání. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s  rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 

a zákonem 101/2000 Sb. 

U zájemců mladších 15 let je nutný souhlas a podpis zákonného zástupce.  
 

Datum: 
 

 

Podpis:           Podpis zákonného zástupce:      

 

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete elektronicky na emailovou adresu: czdsa@czdsa.cz 
nebo v originále pošlete na adresu: 

Česká střelecká asociace hendikepovaných z.s., Ledrenská 138, 262 03 Nový Knín 
(případně předejte osobně podepsaný originál členovi výkonného výboru, nebo generálnímu 

sekretáři CZDSA) 



 
 

 
Česká střelecká asociace hendikepovaných z.s. 

Ledrenská 138, Nový Knín 262 03  
IČO: 08654425 

Tel: 603 554783 
czdsa@czdsa.cz 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Zpracováno podle čl. 30 odst. 2, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 

4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). 

 

Jméno ………………………………………………………………… 

Příjmení ………………………………………………………………… 

Datum narození ………………………………………………………………… 

Trvale bytem  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

u d ě l u j i 
České střelecké asociaci hendikepovaných z.s., se sídlem Ledrenská 138, 262 03 Nový Knín, IČO: 

08654425, zapsané v registru osob pro orgány veřejné moci (dále jen „Správce“) 

souhlas se zpracováním 
mých osobních údajů, a to v rozsahu: 

a) jméno a příjmení 
b) bydliště 

c) datum narození 
d) e-mailová adresa, datová schránka, telefonní číslo  
e) průkazová fotografie 
 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem mého členství v CZDSA a účasti na akcích pořádaných a 

organizovaných Správcem. 

 

Doba zpracování osobních údajů je odvozena od lhůt uvedených v příslušných právních předpisech, 

Spisovém a Skartačním řádu Správce, v příslušných smlouvách atp. Zpracování osobních údajů je 

prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat tito zpracovatelé:  

a) Český střelecký svaz 
b) 22 HLAV – účetní firma 

 
Dále beru na vědomí, že moje osobní údaje jsou Správcem zpracovány v automatizované elektronické 
formě nebo manuálně ze strany Správce nebo jím pověřených zaměstnanců. Jako poskytovatel 

osobních údajů mám právo kdykoliv požádat Správce o jejich vymazání z databáze, a to zasláním 
žádosti o toto vymazání na e-mail: czdsa@czdsa.cz 

 
Dále prohlašuji, že jsem byl – byla Správcem řádně poučen – poučena o zpracování a ochraně osobních 
údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 

 
 
Dne: ................................................ 

 
 

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

        Podpis       (zákonný zástupce) 


