
GOLF CLUB STARÁ BOLESLAV z.s., 277 14 Borek 83, IČ : 26655314

Žádám o přijetí do GOLF CLUBU STARÁ BOLESLAV z.s. a prohlašuji, že jsem seznámen/a se stanovami 
klubu a s následující informací o zpracování mých osobních údajů. Svým podpisem stvrzuji seznámení 
s těmito dokumenty a vyjadřuji s nimi svůj souhlas.

P Ř I H L Á Š K A

Příjmení

Telefon

Bydliště (ulice, číslo popisné / orientační, PSČ, obec)

Jméno

E-mail

Titul Rodné číslo

Souhlasím s tím, že klub bude zpracovávat moje osobní údaje pro marketingové účely
(zasílání obchodních sdělení) v rozsahu jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa a telefonní číslo

ANO NE

GCSB si volím za klub domovský
ANO NE

Mám herní golfovou kvalifikaci – ZK nebo HDC
ANO NE

Vstupní poplatek ve výši 30 000 Kč uhradím na účet klubu č. 35-3608720237/0100, vedený KB a.s.,
(VS rodné číslo, KS 558 při převodu z účtu, 559 při platbě v hotovosti).

 
Využívám možnost splátkové úhrady vstupního poplatku

NE ANO a v první splátce uhradím (min. 50 % částky): Kč

Jsem již členem golfového klubu sdruženého do ČGF
ANO, a to NE

 

Žádám o členství:
ŘÁDNÉ



V Dne Podpis žadatele / zákonného zástupce

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 
„GDPR“) jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu, je klub povinen na základě § 3a odst. 3 zákona 
115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“), zpracovávat moje:

1. jméno a příjmení, titul,
2. datum narození,
3. adresu místa pobytu,
4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
5. telefonní číslo,
6. e-mailovou adresu,
7. rodné číslo (se souhlasem).

Údaje uvedené pod body 2. až 7. jsou veřejně nepřístupnými údaji, které jsou chráněny heslem a jsou poskytovány 
pouze pro účely klubové evidence a evidence v rámci ČGF. Člen má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a 
požadovat po klubu jejich opravu, pokud neodpovídají pravdě. 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem vedení evidence 
členské základny a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu a ČGF a budou použity 
pouze pro účely zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, včetně handicapového 
systému, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, přehledů členské základny hráčů golfu pro ČUS, ČOV, MŠMT či 
pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 
ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1. až 7. po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat 
činnost, pro kterou jsem evidován/a. 

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů nemohu zůstat/se nemohu 
stát členem klubu.

Beru na vědomí, že klub předává osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům:
• České golfové federaci,
• Českému olympijskému výboru,
• České unii sportu (ČUS), příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS (Servisnímu centru sportu) ČUS,
• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
• dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy podle právních předpisů, a to zejména za účelem:
• vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím souvisejícími činnostmi:

 » evidence hráčů golfu včetně vedení handicapového systému;
 » organizace hry golfu; 
 » zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží;
 » tvorby žebříčků;
 » zjištění výkonnosti hráčů;
 » zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění 

je dáno právními předpisy;
 » zpracování přehledů pro orgány státní správy a samosprávy;
 » zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF.

• vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
• žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.
 
Proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji je možné podat stížnost u dozorového úřadu. Správcem osobních údajů 
je klub GC Stará Boleslav z.s., IČ 26655314 se sídlem 277 14 Borek 83, a Česká golfová federace, IČ 452 51 100, se sídlem 
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4.


