
 

Golf Club HEIPARK z.s. 
Přihláška fyzické osoby ke členství v Golf Club HEIPARK z.s.  

 
Příjmení : ............................................ Jméno : .......................................   Titul : .............. 
 
Dat.narození : ...................................... Rodné číslo : ...................................................... 
 
Bydliště : ................................................................................................................................. 
 
Mobil : ............................................................... 
 
E-mail : .............................................................. 
 
Prohlašuji, že jsem/nejsem k dnešnímu dni členem jiného golfového klubu. 
 
Již jsem členem následujícího golfového klubu: 
 
Souhlasím se zasílání aktuálních zpráv elektronickou poštou na mou adresu      ano     ne  * 
 
Žadatel o členství v Golf Club HEIPARK z.s. souhlasí se stanovami GCHEI z.s. Tošovice 72, 
742 35 Odry, IČ: 22741518.(dále jen „GCHEI z.s.“) 
 
V ................................................ Dne ........................ Podpis ................................................ 
 
 
Vstupní poplatek ve výši ...................... uhrazen dne .................... způs.platby ...................... 
 
Datum přijetí přihlášky : ...................... Datum členství : ................................................. 
 
Přidělené os. číslo : ............................... 
 Sekretář GCHEI z.s.: ............................................ 
___________________________________________________________________________ 
Vstupní poplatek uhraďte převodem na účet u KB Odry. č.ú.: 107-5025470247/0100, hotově pokladní  
složenkou v kterékoliv pobočce KB na výše uvedený účet, případně hotově sekretářce GCHEI paní 
Martiníkové. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Nepoužívejte, prosím, složenky 
České pošty! 
Souhlasím s podmínkami, za kterých se stávám členem(kou) Golf Clubu HEIpark z.s., podle 
schválených a platných stanov a prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s právy a povinnostmi člena.  
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených výše a jejich evidencí  do centrální 
evidence ČGF. Toto oprávnění vyplývá z technicko-organizačních důvodů (identifikace sportovce při 
soutěžích apod.). 
 
Vyplněnou přihlášku předejte osobně nebo poštou (spolu s potvrzením o platbě) na adresu : 
Golf club HEIpark o.s. 
Tošovice 72, Odry 742 35 
*  nehodící škrtněte  



 

Informace o ochraně osobních údajů 
 

1. GCHEI z.s.  jako správce osobních údajů bude při plnění smlouvy/členství  zpracovávat 
osobní údaje člena (dále také „subjekt údajů), nutné pro řádný výkon své činnosti dle této 
smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“). 
 

2. Osobní údaje GCHEI z.s. zpracovává pouze z důvodu plnění této smlouvy/členství.  
Zpracovávat bude údaje uvedené shora, které byly členem poskytnuty.   

 
3. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. 

 
4. Osobní údaje člen budou GCHEI z.s.  zpracovávány po dobu trvání této smlouvy/členství, 

nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností GCHEI z.s.  podle platných 
právních předpisů, nejméně po dobu kdy se plní smlouva/je členem a dále pak 5 let od 
jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy/členství soudní spor.  

 
5. V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a článkem č. 13 nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679 GCHEI z.s.  informuje 
subjekt údajů o těchto jeho zákonných právech: 
- Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu 
osobních údajů. 
- Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí 
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního 
života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s 
ohledem na účel jejich zpracování, může: 
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, 
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se 
může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci 
osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel 
odstraní neprodleně závadný stav, 
c)požadovat výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech 
d) svůj souhlas ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. c) kdykoli odvolat, 
e) ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. d) podat stížnost u dozorového úřadu. 
 

6. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekt údajů uplatnit u 
GCHEI z.s. buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho 
sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese: golf@heipark.cz. 
 

7. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková 
újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. 

 
8. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků 

plynoucí z této smlouvy/členství,  případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem 
neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy/nepřijetí za člena nebo nemožnost 
pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází 
k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. 

 
 


