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PŘIHLÁŠKA K JEZDECKÉMU VÝCVIKU A ŘÁDNÉMU ČLENSTVÍ V JK ROKETNICE 
 VČETNĚ INFORMACÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A 

SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Já, níže podepsaný(á), 
Část I. – osobní údaje 

Příjmení:  

Jméno:  

RČ:  

Ulice:  

Město:  

PSČ:  

  
Část II. - kontakt 

 
Část III. (Vyplňuje se v případě nezletilosti) 

 

beru na vědomí zpracování mých osobních údajů v souvislosti s přihláškou k jezdeckému výcviku správcem 

Jezdeckým klubem Roketnice, z. s., IČ: 06144004, sídlem Tvarožná 184, 664 05 Tvarožná a dále: 

x MMB (Magistrát města Brna) 

x MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) 

x Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group, a.s. 

x ČJF (Česká jezdecká federace) 

x Mikroregionem Roketnice, IČ: 70864497 

x 
Obecními úřady brněnských městských částí, vesnic a městysů spadajících do 

mikroregionu Roketnice a dalších obcí, z nichž je v klubu nejméně jeden aktivní člen  

 

a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové účely včetně zasílání obchodních sdělení.  

Osobní mobil:  

Osobní e-mail:  

Jméno a telefon 
zákonný zástupce: 

 

E-mail zákonný zástupce:  
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Podrobnější informace o zpracování osobních údajů mi budou poskytnuty předsedkyní klubu Helenou 

Petrovou na vyžádání v ústní podobě nebo předsedou Jezdeckého klubu Roketnice, z. s. 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněná fyzická osoba) moje  
1 fotografie,  
2 videa,  

3 zvukové záznamy,  
4 sportovní výsledky  

za účelem 

• marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),  
• prezentace na webu,  
• prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),  
• prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.  

za účelem fakturace, bezpečnosti při výkonu činnosti, vedení evidence členské základny (v případě členství 

v Jezdeckém klubu) a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).  

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy 

i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).  

 Jsem srozuměn/srozuměna 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    

 

  

Podpis  Pro případ, že jsem nezletilý(á), podpis mého 

zákonného zástupce 
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INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Já, __________________________________ (v případě nezletilých se zde vyplňuje zákonný 
zástupce), beru na vědomí, že jezdectví spočívá v kooperaci s koněm, tedy zvířetem, které ze své 
povahy může být nevyzpytatelné, a tudíž i přes veškerá bezpečnostní opatření, může být 
nebezpečné. 
Zavazuji se, že mé dítě/já, ________________________________ (vyplňte dítě nebo sebe, pokud 
jste jezdec vy), bude/budu mít po celou dobu pobytu ve stáji a při jezdeckém výcviku u sebe Kartu 
pojištěnce spolu s telefonním kontaktem na osobu blízkou/zákonného zástupce, bude/budu 

používat ochranné prvky, především jezdeckou helmu, bude/budu chodit řádně oblečená/-ý dle 
počasí a bude/budu mít uzavřeno úrazové pojištění sjednané skrz JK Roketnice, z. s. / mít uzavřeno 
vlastní úrazové pojištění (nehodící se škrtněte). 
 

V   dne    

 

 

 

Podpis  Pro případ, že jsem nezletilý(á), podpis mého 

zákonného zástupce 

 
 

Prostudoval(a) jsem si Stanovy, které jsou ke stažení na webových stránkách včetně Dokumentu o 
člensví v JK Roketnice a svým podpisem jejich znalost stvrzuji. Chci se stát členem klubu v 
následujícím režimu (hodící se zakřížkujte): 
 

 
jezdit jednou týdně a nahrazovat, pokud zmeškám 

 
jezdit dvarkrát týdně a nenahrazovat, pokud zmeškám, 

 
jezdit dvakrát týdně a nenahrazovat, pokud zmeškám, 

 nechci jezdit pravidelně, chci klub pouze podpořit, mít lepší ceny vyjížděk a/nebo se účastnit 

jezdecké přípravky a/nebo příměstského tábora 

  

 
V ___________ dne _____________  

    

 
 

  

 Podpis  Pro případ, že jsem nezletilý(á), podpis 

mého zákonného zástupce 

 


