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PŘIHLÁŠKA 
KMC Znojmo, z.s. (IČO 019 81 137) 

 

Jméno, příjmení člena (dítěte):  

Jméno, příjmení (zák. zástupce):  

Adresa bydliště:  

E-mail (uveden při registraci):  

Tel. kontakt:  Datum narození:  

Tel. kontakt 2: nemusí být Pojišťovna (kód):  

 

Tabulku doplní instruktor: 

Vyučovaný systém: SAMI-X KIDS KRAV MAGA 

ID:  Třída / skupina:  

Výuka zahájena:  LEVEL, zkouška  

 

Prohlášení 

Svým podpisem níže prohlašuji, že se výše jmenovaný člen (dále jen „student“) účastní kurzu / 

výuky / semináře - viz. „Vyučovaný systém“ (dále jen kurz), který pořádá KMC Znojmo, z.s. v 

České republice, dobrovolně a na vlastní nebezpečí. 

Dále prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za studentem způsobené škody na zařízení 
v areálu (myšleno vnitřní i vnější prostory), kde je kurz pořádán, jakož i za škody způsobené 
dalším účastníkům kurzu porušením právní povinnosti.  
 
Prohlašuji, že při vzniklé újmě na zdraví má student sjednané úrazové pojištění a instruktoři a 
organizátoři kurzu nenesou odpovědnost za zranění na jeho osobě, ani za zranění způsobené 
studentem jiné osoby.  
 
Dále prohlašuji, že nemá student nařízenou karanténní ochranu, netrpí žádnou nakažlivou 
chorobou, ani žádnými jinými vážnými zdravotními problémy a je zdravotně plně způsobilý/á/ k 
účasti na výše označeném kurzu.  
 
Prohlašuji též, že se bude na kurzu, jakož i na organizovaných akcích v rámci kurzu řídit vždy 
pokyny instruktora nebo organizátora. 
 
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s provozním řádem tělocvičny a řádem KMC Znojmo, z.s. které 
jsou vyvěšeny na webu zapsaného spolku a řádně jsem jimi seznámil i studenta, který se kurzu 
účastní. 
 
Prohlašuji, že v průběhu kurzu a výše označených akcích nebude pod vlivem návykových látek 
ve smyslu ustanovení §89 odst. 10 TZ v platném znění. Beru na vědomí, že mohu právně 
odpovídat za škodu na zdraví, či jinou škodu způsobenou porušením příslušných pravidel 
studentem vztahujících se na výuku v kurzu. 
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Prohlašuji, že jakékoliv techniky naučené na kurzu nebude student dále rozšiřovat ani komerčně 

provozovat žádnou činnost s tímto kurzem spojovanou. A to až do úspěšného zakončení 

instruktorského kurzu instruktor daného systému (viz. „Vyučovaný systém“). Dále beru na vědomí, 

že za jeho použité výše označené techniky nenesou instruktoři, organizátoři kurzu a KMC Znojmo, 

z.s. žádnou odpovědnost.  

Prohlašuji, že techniky bude používat pouze v souladu s §29 (Nutná obrana) zákona č. 40/2010 
Sb. Trestní zákon, a že za jím (studentem) použité techniky nenesou instruktoři, organizátoři kurzu 
a KMC Znojmo, z.s. žádnou odpovědnost.  
 
Souhlasím s případným pořízením fotografického, či audiovizuálního záznamu pro účely 
organizátorů kurzu KMC Znojmo, z.s. a vzdávám se jakéhokoliv nároku na honorář za takový 
záznam a jeho případné další použití.  
 
Prohlašuji, že jsem byl seznámen se zákazem pořizování fotografického, či audiovizuálního 
záznamu semináře a akcí bezprostředně s ním souvisejících a tento zákaz beru na vědomí. 
Výjimku může udělit slovně pouze předseda spolku KMC Znojmo, z.s. 
 
Souhlasím s právem organizátora na odmítnutí jakéhokoli zájemce o kurz, a to bez udání důvodů!  
 
Souhlasím s právem organizátora vyloučit studenta kurzu, který by svým jednáním či nedbalostí 
ohrozil zdraví a majetek ostatních účastníků kurzu, porušil podmínky v tomto prohlášení uvedené, 
a to bez jakékoli náhrady!  
 
Jsem si vědom/a/ právní odpovědnosti v případě, že by mé prohlášení nebylo pravdivé a na 
základě takovéto skutečnosti vznikl škodlivý následek.  
Zavazuji se uhradit řádně a včas členské příspěvky pro KMC Znojmo, z.s. tak, jak je to dáno ve 
stanovách spolku (zveřejněno na webových stránkách spolku). 
 
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 přikládám k přihlášce souhlas s evidencí a zpracováním 
veškerých osobních údajů (GDPR). 

Prohlašuji, že jsem si text této přihlášky pečlivě přečetl/přečetla a to 1 i 2 stranu, obsahu 
rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem. 

 
Pozn.: Staré zlomeniny, astma, epileptický záchvat, apod. 

 
 
 
V ………………………… dne …………........            ………………………………………… 

                                                   vlastnoruční podpis 
 

                    (souhlas zákonných zástupců) 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
a  

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

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 „Nařízení“) 
 

Jméno a příjmení člena (studenta):  

Datum narození:  

 
jsem informován/a, že v souvislosti s členstvím ve spolku  

KMC Znojmo, z.s. (IČO 019 81 137) 

 
eviduje a zpracovává, na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen 
„ZOPS“), moje osobní údaje uvedené v přihlášce 
 

1 jméno a příjmení, 

2 datum narození, 

3 adresu místa pobytu, 

4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství, 
 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím 

souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). 

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní 
údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestane student vykonávat činnost, pro kterou 
je spolkem KMC Znojmo, z.s. evidován/a. 

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu spolku KMC Znojmo, z.s. budou Osobní 
údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a 
uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestane vykonávat student činnost, pro kterou je 
spolkem KMC Znojmo, z.s. evidován/a. 

Beru na vědomí, že spolek KMC Znojmo, z.s. předává osobní údaje těmto Zpracovatelům: 
 

• příslušným orgánům státní správy a samosprávy 

a to za účelem 
 

• vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi, 

• identifikace na seminářích 

• identifikace studenta při složení zkoušek na technický stupeň 

• žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. 

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se 
nemůže student stát členem výše zmíněného spolku. 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) nařízení zpracoval spolek KMC Znojmo, 
z.s.  
 

1 fotografie, 

2 videa, 

3 zvukové záznamy, 

4 výsledky dosažené v průběhu výuky systému, ve kterém student započal kurz / výuku 
 

za účelem 

• marketingu (zejména v propagačních materiálech, videích, letácích, apod.), 

• prezentace na webu, 

• prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), 

• prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. 

 
Dále souhlasím, aby spolek KMC Znojmo, z.s. zpracoval i další údaje, jako jsou 
 

1 telefonní číslo, 

2 e-mail, 

3 kód pojišťovny 

4 další údaje uvedené v přihlášce 

 

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. 
žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). 

Souhlasím, aby Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu 
zpracování (tedy i po tom, kdy přestane student vykonávat činnost, pro kterou je spolkem 
KMC Znojmo, z.s. evidován). 

Souhlasím, aby spolek KMC Znojmo, z.s. předal osobní údaje těmto zpracovatelům: 

• příslušným orgánům státní správy a samosprávy 
 

Jsem srozuměn/srozuměna s právem: 

• mít přístup k Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), 

• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 

• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 

Nařízení, 

• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 

• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 

• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 
 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla a to 3 i 4 stranu, 
obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem. 

 
 
 

V ________________ dne ___________ 
         

____________________________________________ 
               Jméno a příjmení                          PODPIS 
                            (podpis zákonného zástupce) 


