Okresní fotbalový svaz
Nerudova 512/10
28802 Nymburk

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE OFS
KATEGORIE DOSPĚLÝCH
PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2019 - 2020
Evidenční číslo klubu

Název členského klubu FAČR:..........................................................................................………………………
Název klubu v soutěžích OFS**:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………..

Sdružený s klubem

Prohlašujeme, že pod názvem uvedeným na přihlášce je oddíl / klub zapsán ve spolkovém rejstříku, případně v obchodním rejstříku.

Soutěž (OP, III.tř., IV.tř.) provázanost na další
mužstva v klubu (např. dospělí doma, mládež
venku apod.).

Stadion a adresa:

Povrch:

Telefon:

Úřední hrací den:

Změna na den:

Změna na hodinu:

Neděle – úředně

Náhradní stadion adresa :

Povrch:

E-mail :

Prohlašujeme, že všechna hřiště, jak hlavní, tak i náhradní, na kterých budou soutěžní utkání hrána, budou odpovídat
Pravidlům fotbalu, Soutěžnímu řádu a podmínkám soutěže uvedeným v Rozpise soutěží a jsou řádně schválena řídícím
orgánem. Za případné nedostatky nese plnou zodpovědnost pořádající oddíl. Na požádání jsme schopni řídícímu orgánu
soutěže doložit uživatelské právo k používání uvedených hřišť.
Jméno sekretáře klubu:

Adresa :
TB :

TZ.:

MT :

E-mail:

Zasílat poštu :
/uveďte přesnou adresu /
EMAIL :
/ pro úřední zasílání zpráv /

Webové stránky :

Přihlašujeme se do soutěže s vědomím, že náš klub/oddíl je finančně zabezpečen tak, aby mohl celou soutěž řádně
dokončit. V případě odstoupení uhradíme soupeřům a OFS vzniklé náklady. Touto přihláškou přejímáme všechny
povinnosti k řídícímu orgánu, jeho odborným komisím a k plnění všech nařízení a řádů.

Dle usnesení VV OFS jsou kluby povinny uhradit startovné ve výši: OP Kč 4.000,-, III.třída Kč 3.000,- a
IV.třída Kč 2.000,-. Startovné bude připsáno na sběrnou fakturu oddílu!!!!!!!!!!!!!

Název klubu v soutěžích OFS“ není povinný údaj. Můžete uvést v případě např. sdružených týmů
(Sadská/Tatce, Straky/Struhy) nebo zkrácení názvu klubu např. TJ Sokol Poděbrady na TJ Poděbrady apod.
Tento název se bude zobrazovat v tabulce výsledků a zápasů, nemá však vliv na zodpovědnost a přihlášení
do soutěže kterou nese oddíl pod jehož ID je družstvo přihlášeno.
**

Nezaslání přihlášky do soutěže v termínu v případě akceptace přihlášky je zpoplatněno částkou Kč 1.000,-.

Originál přihlášky vč. příloh doručte nejpozději do 25.6. 2019 do 12,oo hodin

na OFS

Nymburk, Nerudova 512/10, 28802 Nymburk.

.....................................................................................................…
Datum a razítko FK / oddílu
........................................................................................................
Jména, funkce a podpisy dvou statutárních zástupců

1. Příloha č.1 – INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
2. Příloha č.2 – smlouva o sdruženém družstvu – k dispozici vzor na www.ofsnymburk.cz
3. Příloha č.3 – kopie smlouvy o pronájmu / výpůjčce stadionu ( pokud není ve vlastnictví klubu), nebo nebylo dříve
doloženo
4. Příloha č.4 – souhlas klubu o využití náhradní hrací plochy ( pokud je náhradní hrací plocha uvedena)

Příloha 1

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“)
Jsem informován/a, že v souvislosti s mou funkcí sekretáře klubu (zástupce družstva) fotbalu:
Název klubu: ………………………………………………..
OFS Nymburk (správce) zpracovává jako správce moje osobní údaje:

1.
2.
3.
4.

jméno a příjmení
telefonní číslo
e-mail
adresu místa pobytu

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pro potřeby komunikace mezi oddíly, hrající mistrovskou soutěž ve fotbale. Údaje budou
použity v adresáři oddílů pro soutěžní ročník 2018/19.
Beru na vědomí, že Správce uveřejní tyto údaje v adresáři oddílů pro SR 2018/19.
Jsem informován, že mé osobní údaje dle bodu 1-4 budou zpracovány a uchovány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat
funkci sekretáře klubu.
Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí a uveřejnění výše zmíněných osobních údajů v adresáři oddílů soutěžní
ročník 2018/19 nemohu vykonávat funkci sekretáře oddílu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (OFS) moje:

1.
2.
3.
4.

jméno a příjmení
telefonní číslo
e-mail
adresu místa pobytu za účelem vytvoření a zveřejnění adresáře oddílů OFS Nymburk pro SR 2019/20.

Souhlasím, aby správce poskytl tyto údaje žadatelům v rámci komunikace jednotlivých subjektů FAČR.
Jsem srozuměn se svým právem:

•
•
•
•
•
•

mít přístup ke svým 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,

podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým
vlastnoručním podpisem.
V………..…………………dne……………………
………………………………………………………………………...
Jméno a příjmení a podpis sekretáře klubu (oddílu):

