
PŘIHLÁŠKA
ke členství v GOLF CLUBU STEP z.s.

Název spolku: GOLF CLUB STEP z.s.
Sídlo: Malletova 2350/6, 190 00  Praha 9
IČ: 226 94 269
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 5001042299/5500
Registrace: MV ČR, č.j. VS/1-1/69 361/07-R

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými stanovami GOLF CLUBU STEP z. s. (dále jen „Spolek“), jehož 
členem se chci stát.  

O přijetí za člena Spolku rozhoduje Správní rada. Podáním přihlášky žadatel projevuje vůli být vázán stanovami Spolku od okamžiku, 
kdy se stane členem Spolku.

Tímto beru na vědomí, že Spolek bude zpracovávat mé výše uvedené osobní údaje, datum vzniku a zániku členství, datum a výši 
úhrady členských příspěvků a další údaje mnou poskytnuté pro administrativní a zákonem stanovené účely. Právním základem pro 
zpracování jsou stanovy Spolku, předpisy o účetnictví a ustanovení § 236 Občanského zákoníku. Příjemci osobních údajů mohou být 
zejména osoby, které zajišťují administrativní činnosti Spolku, přípravu akcí pořádaných Spolkem a vedení účetní a daňové agendy 
Spolku. Údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu, pro účely účetnictví po dobu stanovenou právními předpisy, pro účely 
evidence členů a bývalých členů bez časového omezení. Beru na vědomí, že mám právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, 
odstranění závadného stavu, právo na vysvětlení jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Od účinnosti Obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) mám práva dle článku 12 - 23 tohoto nařízení. 

  Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené v této přihlášce, byly zpracovány v informačním systému České 
golfové federace  (dále jen „ČGF“). Tyto údaje budou použity pro účely zpracování přihlášek a startovacích listin, organizace hry golfu, 
včetně handicapového systému, tvorby žebříčků hráčů, zjištění výkonosti hráčů, přehled členské základny hráčů golfu pro účely ČSTV. 
Chráněné údaje jsou kryty heslem a jsou poskytovány pouze pro účely klubové evidence. Pokud hráč nebude souhlasit s poskytnutím 
osobních údajů ČGF, nemůže být zahrnut do evidence hráčů pro výše uvedený účel.

      Souhlasím s tím, aby mi byly zasílány informace o golf indooru a newsletter.

Potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

V Praze dne
Podpis zájemce

(*zákonného zástupce)

Zájemce byl přijat za člena GCS z.s. dne

Jméno: Příjmení: Titul:

Handicap: Rodné číslo:

Bydliště:

Domovský klub:

Typ členství:

Birdie Eagle

Telefonní kontakt: Email:

Albatros

Registrační číslo:

Podpis za GCS

Kategorie členství:

Dětské Studentské Dospělé


