
Přihláška 

do Horolezeckého oddílu mládeže Rocky Monkeys Brno 
 

(tištěná verze přihlášky pro nové členy oddílu, prosíme o vyplnění, podepsání a vrácení trenérům) 
 

Přihlašuji své dítě do HO Rocky Monkeys Brno. Souhlasím s tím, že se má dcera/syn přihlášením 
do HO Rocky Monkeys stává členem zastřešující organizace - spolku Na-horu z.s., IČ 22756116, 
se sídlem Brno-střed, Stránice, Helceletova 243/20 a její prostřednictvím i Českého horolezeckého 
svazu.  

 
Beru na vědomí, že dítě navštěvuje horolezecký oddíl pod odborným vedením a je povinno se řídit 
pokyny trenérů. Při dlouhodobém porušování zásad bezpečnosti, hrubých kázeňských 
přestupcích, nezájmu o práci v oddíle nebo více než 4 neomluvených absencích může být z oddílu 
vyloučené bez nároku na vrácení kursovného. 

 
 

Dítě: 
 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  Rodné číslo:  

Adresa bydliště:  

Odchod z tréninků: samostatně s rodiči jinak (dohoda) 

V případě odchodu „jinak“ prosím 
napište, jak bude dítě z tréninků 
odcházet:  

 

Zdravotní stav:  

Používané léky:  

 

Rodiče nebo zákonní zástupci (prosíme o uvedení alespoň jednoho): 
 

Jméno a příjmení: 1) 

2) 

Email (prosíme funkční !!! - informace jsou rodičům rozesílány elektronicky): 

1) 2) 

Telefonní číslo: 1) 2) 

Souhlas se zveřejněním fotografii dítěte za účelem dokumentace činnosti 
oddílu: 

Ano           Ne 

 
Prohlašuji, že jsem se seznámil s Informace o zpracování osobních údajů na straně dvě této 
příhlášky. 
 
V Brně, dne …................................. 
 
Podpisy rodičů (zákonných zástupců): ….......................................................................... 
 
                                                              …......................................................................... 
 
 
 
 



 
 
 
INFORMACE o zpracování osobních údajů 
 
 
Spolek Na-horu z.s., IČ 22756116, se sídlem Brno-střed, Stránice, Helceletova 243/20 (dále jen 
Spolek) organizuje činnost Horolezeckého oddílu Rocky Monkeys Brno. Aby mohl poskytovat své 
služby, vede evidenci svých členů včetně nezletilých. Ohledně nezletilých dětí zpracovává i další 
informace potřebné pro zajištění jejich bezpečí a zdraví.  
 
Od 25. května 2018 platí vedle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů i Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jako „GDPR“), které blíže 
upravuje právní úpravu ochrany osobních údajů.  
 
Spolek je na základě nařízení správcem osobních údajů, které zpracovává na základě 
následujících zásad a právních důvodů: 
 
Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození.  
 
Tyto údaje zpracovává spolek o každém dítěti pro potřeby evidence svých členů a evidence členů 
u Českého horolezeckého svazu na základě § 214 a následující z.č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. Rodné číslo se uvádí při registraci dítěte u Českého horolezeckého svazu.  
 
E-mail, telefon a další kontaktní údaje 
Tyto údaje zpracovává spolek na základě dohody s Vámi. Informace ohledně činnosti oddílu 
zasíláme v elektronické podobě na emailové adresy. Údaj o telefonním čísle nám umožní sdělit 
informace v neodkladných záležitostech (změny tréninku, sdělení informací o dítěti apod.)  
 
Zdravotní údaje 
Jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů. Ke zpracování těchto osobních údajů je nutný 
souhlas klienta. Tyto údaje jsou zpracovávány s ohledem na specifickou sportovní činnost spolku 
v rozsahu informací ovlivňující trénink a venkovní aktivity (alergie, tělesné omezení, léky). Údaje 
budou pravidelně aktualizovány.  
 
Obrazový a zvukový záznam (fotografie a video) 
Spolek v rámci aktivit, které realizuje, pořizuje dokumentační fotografie, které klientům zpřístupňuje 
prostřednictvím webu a sociálních sítí. Fotografie vždy zpracovává anonymně.  
 
Práva klienta 
Klient má právo na přístup k osobním údajům, na opravu, resp. doplnění poskytnutých údajů, na 
výmaz, na omezení zpracování a na přenositelnost údajů. 
Osobní údaje jsou poskytovatelem uchovávány po dobu, kterou stanovuje zákon, a to v případě 
zpracování údajů na základě zákona, případně na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy nebo v 
rozsahu uděleném souhlasem klienta. 


