
přihláška ělena do Ěeského florbalu
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[U osobjiné než české nórodnosti uveďte radné číslo ve tvaru FRMMB0 a nórodnostJ
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*Tyto osobní údaje jsou povinné z důvodů evidence členů, komunikace se členy, naplňování cílů a zákonných povinností
Českého florbalu Idálejen -ČF"]t
Pro vyuŽiwini florbalevého iníormačního sy§tému ldále jen -FtS'] a vzdělávacího portálu je nutné uvést email, Po zpracování přihlášky Vám
na uvedený email přijde infarmaČni zpráva o registraci spoíu s píístupornimi údaji do FlSu, Nastavení v gblasti ochrany oscbních údajú je pině
elektronizováng a automatizováno skrze Fls.

Na kontaktníadresu Vám bude zaslána členská karta a přístupové údaje do FlSu. SVé kontaktní úcaje v rárnci FlSu průběžně aktualizujtel

Přihlašuji se za člena ČF.
Souhloslrn a v souladu s Nařízením Evrapského parlamentu a Rady [EuJ 2a$/679 0 achroně fyzických osob v souvisiosti se
zPracavÚním osobních Údojú se shromožďavóním, evidencí, úschovou a zprocavóním shorg uyeden ých asabních údaj$

za ÚČelY vedení Členské základny, nap!ňovóní cílů ČF. s tím souvísejrcími činnostmi g tB pg dabu nezbytné nutnou k zajištění
vzójemných prúv a povinnastí vyplýuajících z cíIú ČF, minimótně no dobu Ia bt ade dne, kdy přestanu vykanóvat činnost,

Pro kterou budu evidovón. VstuPuji do ČF dabrgvotné, beru ng vědamí a zavazuji se dadržgvat Stanovy, Smérnici a ochraně
osobních ÚdajŮ zveřejnénou na www.ceskyflorbal,cz/aau, astgtní předpisy ČF a podřžovot se razhadnutím jeha argánů, Jsem
infarmavón a tam, Že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmínéných osobních údajů se nemohu stút čtenem čF.

Ý

fu čienů mJodších 15 let psdpis zókonnéiro eóstupce]

stanovisko Matričního úseku:

Dne: Podpis pracovníka MÚ

Kvalitně naskenované Žádosti je mqŽné zasílat emailem jen na matrika@ce§kYfiorb8l.cz. Originálje nutné dg 14-ti dnů doručit na acresu
uvedenou v zápatí.

Lomnického 17D5/5
140 00 Praha 4

+q20 2§1 219 549
inío@ceskyflorbal.c2

0ddílOVá PříSlUŠnOSt |vyplňuje od díl - zmacněnec}: Pokud chcete b,ýt pauze členemčF. tuto čóst proškrtněte.

Název oddílu: FBK Škorpioni 0strava číslo oddfiu:867
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Razitko gddílu:

Dne:

ceskyflorbal,cz


