PŘIHLÁŠKA
Já, níže podepsaný/á
……………………………………………………...
titul …………………………………………………
r.č. ………………………………………………...
bytem ………………………………………………
kontaktní adresa …………………………………
telefon ……………………………………………..
e-mail ……………………………………………...
HCP ………………………………………………...
zastoupený/á ……………………………….. (pouze u osob mladších 18- ti let)
tímto žádám o přijetí za člena občanského sdružení Golf club Mladá Boleslav, z.s., se
sídlem Mladá Boleslav, Michalovice 72, PSČ: 293 01, IČ: 27029522, registrovaného u
Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/63998/06-R ( dále jen „GCMB“ ).

Podpisem této přihlášky potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a se všemi podmínkami
členství, včetně zaplacení vstupního členského příspěvku. Současně uděluji GCMB
souhlas k tomu, aby v databázi svých členů a ve vztahu k České golfové federaci
používal mé výše uvedené osobní údaje.

Vstupní příspěvek ve výši odpovídající druhu členství je splatný na účet číslo
35-8844250217/0100, vedený u Komerční banky a.s., VS rodné číslo člena.

Poplatek za určený druh členství je splatný vždy nejpozději do deseti pracovních dnů
ode dne podání přihlášky za člena GCMB.

V případě prvního členství u ČGF (HCP 54) prosíme o dodání Protokolu o zkoušce
způsobilosti.

Mám zájem o následující členství (zaškrtněte typ členství):
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o
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Řádné členství - jednorázově uhrazené

60 000 Kč + 16 000 Kč

Roční osobní členství PLUS

16 000 Kč + min. 3 000 Kč

Roční osobní členství PLAY

7 500 Kč

Roční osobní členství

3 000 Kč

Roční osobní členství + Juniorka

8 000 Kč

Roční hrací karta

19 000 Kč

Roční osobní členství junior do 11 let

60 000 Kč + 1 000 Kč

Roční osobní členství do 15 let

60 000 Kč + 2 000 Kč

Roční osobní členství do 18 let

60 000 Kč + 5 000 Kč

Roční osobní členství student do 26 let

60 000 Kč + 10 000 Kč

s ISIC kartou

Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Tímto udělujete souhlas společnosti Golf club Mladá Boleslav, z.s., se sídlem Michalovice 72, 293 01
Mladá Boleslav, IČ 27029522, e-mail:recepce@golfmladaboleslav.cz, tel: 739456992 (dále jen
„Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu,
e-mail a telefonní číslo.
2. Jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo budou zpracovány za účelem marketingu. Tyto
údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to
například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na jeho e-mail:
recepce@golfmladaboleslav.cz
4. Právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas udělený ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.
a) GDPR.
5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:
- na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje,
které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto
osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;
- na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování
máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl.
16 GDPR;
- na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže
osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile
odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro
zpracování (viz čl. 17 GDPR);
- na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR;
- na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.
6. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na Správce nebo na
Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také
podat stížnost.

V ……………………………………….,

Podpis: ………………………………

dne………………….

