
Mocní Tuleni Podbořany z.s. 
Masarykovo náměstí 440, 441 01 Podbořany 

IČ: 08764867     

Předseda VV: Jan Špergl                                                                                          Sekretář spolku: Marek Kalanin  
mob.: 602 408 544                                                                                                   mob: 606 615 995  
email: jan.spergl@uzlatehoandela.cz    email: kalaninflorbal@centrum.cz 
 č.ú.: 5823183349/0800 

 

Přihláška člena florbalového oddílu Mocní Tuleni Podbořany 

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM: 
 

Člen: 
 
Jméno: ______________________ Příjmení: ______________________ Rodné číslo: __________________ 
 
Email: ___________________________________________ Telefon: _______________________________ 
 
Ulice a č.p.: _____________________________  PSČ a město: ___________________________________ 
 

Zákonný zástupce (v případě člena mladšího 15 let): 
 
Jméno: _________________________________ Příjmení: ________________________________________  
 
Email: ___________________________________________ Telefon: _______________________________ 
 
Tyto osobní údaje jsou povinné z důvodů evidence členů, komunikace se členy, naplňování cílů a zákonných povinností, jak 
samotného florbalového spolku Mocní Tuleni Podbořany z.s. (dále jen MTP), tak jeho střešní organizace Českého florbalu (dále jen 
ČF). Přihlášením do florbalového oddílu MTP se zároveň přihlašujete do ČF. 
Pro využívání „Členské sekce MTP“, florbalového informačního systému ČF (dále jen FIS) a vzdělávacího portálu je nutné uvést email. 
Po zadání přihlášky (vedením MTP) do FIS a jejím zpracování se na Vámi zadaný email vygeneruje zpráva, která bude mimo jiné 
požadovat Vaše potvrzení o přihlášení se jak do ČF, tak do MTP. Po Vašem potvrzení a po potvrzení jednoho ze zástupců MTP, se 
automaticky vygeneruje Vaše členství jak v ČF, tak v MTP.  
Současně s zaregistrováním do MTP Vám bude umožněný přístup do Členské sekce MTP. 
Na Vámi udanou kontaktní adresu Vám bude zaslaná členská karta a přístupové údaje do FISu. Své kontaktní údaje v rámci FISu 
průběžně aktualizujte! 

 
Přihlašuji se za člena MTP. 
Souhlasím a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady [EU] 2016/679nO ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů se shromažďováním, evidenci, úschovou a zpracováním shora uvedených osobních údajů za účely vedení 
členské základny, naplňování cílů MTP, s tím souvisejícími činnostmi a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a 
povinností vyplývajících z cílů MTP, minimálně na dobu 10 let ode dne, kdy přestanou vykonávat činnost, pro kterou budou evidováni.  
Vstupuji do MTP dobrovolně, beru na vědomí a zavazuji se dodržovat Stanovy a ostatní vnitřní předpisy zveřejněné na 
www.mocnitulenipodborany.cz a podřizovat se rozhodnutím jejich orgánů. Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí 
výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát členem jak MTP, tak ČF. 

  
Souhlas s uveřejňováním fotek, videí apod. 
Souhlasím – nesouhlasím* s uveřejňováním svých (mého dítěte/svěřence) fotek případně videí z tréninků, či florbalových utkání 
pořízených za účelem informací, či propagace oddílu v zájmu oddílu jak na nástěnkách, vývěskách, tak v mediálním prostoru.  
*nehodící se škrtněte 

 

 

 

 

 

V ……………………………… dne   ……………………         -------------------------------------------------------- 
                      podpis člena 
        (u členů mladších 15 let podpis zákonného zástupce) 
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