
Prohlašuji se do oddílu tradičního Karate Klubu Beringin a souhlasím s tím, aby oddíl Karate Klub Beringin zpracovával a evidoval mé 
osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností v oddíle tradičního karate. Dále souhlasím s tím, že oddíl tradičního 
Karate Klubu Beringin je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušného svazu. Toto oprávnění vyplývá 
z technicko organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.). Prohlašuji, že jsem byl(a) řádně informován(a) o všech 
skutečnostech dle ustanovení §11 Zák. č. 101/2000 Sb.

Seznámil(a) jsem se s vnitřním řádem oddílu tradičního Karate 
Klubu Beringin a budu ho respektovat a dodržovat. Prohlašuji, že 
jsem zdráv(a) a schopen(a) se zúčastnit tréninků karate.  
Prohlašuji, že netrpím žádnou chorobou ani zdravotními potížemi, 
které by mi tento výcvik znemožňovaly nebo ztěžovaly.

PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU TRADIČNÍHO KARATE KLUBU BERINGIN

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje/její/jeho

1 jméno a příjmení,
2 datum narození (rodné číslo),
3 adresu místa pobytu,
4 kontaktní údaje
5 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. přihlašová-
ní na soutěže, 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 přestanu/-e vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím 
souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu/-e vykonávat činnost, pro kterou jsem Správ-
cem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

- příslušnému sportovnímu Svazu, ČFTKFS, ČUBU,
- příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
- Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
- příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

- vedení evidence členské základny na základě směrnic a s tím souvisejícími činnostmi,
- identifikace na soutěžích,
- žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu/se nemůže stát členem výše 
zmíněného oddílu/klubu.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný klub) moje/její/jeho

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.

Zařazení do tréninkových hodin

Stupně technické vyspělostiJméno, Příjmení
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je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje/její/jeho

1 jméno a příjmení,
2 datum narození (rodné číslo),
3 adresu místa pobytu,
4 kontaktní údaje
5 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. přihlašová-
ní na soutěže, 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 přestanu/-e vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím 
souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu/-e vykonávat činnost, pro kterou jsem Správ-
cem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

- příslušnému sportovnímu Svazu, ČFTKFS, ČUBU,
- příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
- Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
- příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

- vedení evidence členské základny na základě směrnic a s tím souvisejícími činnostmi,
- identifikace na soutěžích,
- žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu/se nemůže stát členem výše 
zmíněného oddílu/klubu.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný klub) moje/její/jeho

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.

Poučení pro členy oddílu tradičního karate
Členství v oddílu tradičního karate Beringin vzniká na základě:

a) Podáním závazné, řádně vyplněné přihlášky (u osob nezletilých podpis rodičů nebo zákonného zástupce)
b) Splněním podmínek pro přijetí do oddílu tradičního karate, především po stránce zdravotní
c) Zaplacením příslušného poplatku, který je splatný při zápisu do oddílu, složenkou nebo v hotovosti. Další cvičební období se hradí 
předem vždy ve dvou ročních splátkách.
Za neodtrénované hodiny ze strany cvičence (např. nemoc, časové zaneprázdnění apod.) se poplatek nevrací a neposkytuje se rovněž 
náhradní výcvik. Po dohodě s trenérem je však možné tyto hodiny kompenzovat zvýšením počtu tréninkových hodin. Za odpadlé výcvi-
kové hodiny vinou oddílu tradičního karate Beringin, nebylo-li toto způsobeno pronajímatelem cvičebních prostor, se poskytuje 
náhradní výcvik v plném rozsahu zameškaných hodin v nejbližším termínu. Výcvikové hodiny, které připadají na státem uznávané 
svátky, včetně státem stanovených školních prázdnin (s výjimkou letních prázdnin) automaticky odpadají a neposkytuje se náhrada.
Oddíl tradičního karate Beringin nenese odpovědnost za případnou ztrátu či záměnu osobních věcí cvičenců odložených v šatně nebo 
v tréninkovém prostoru. Cenné předměty (telefony, šperky apod.) je možné předat do úschovy trenérovi.

Definice tradičního karate

Tradiční karate je umění sebeobrany využívající lidského těla v té jeho nejúčinnější formě. Používají se zejména kryty, údery pěstí, seky 
a kopy v kombinaci s dalšími příbuznými pohyby. Cvičením tradičního karate se člověku dostává prostředků pro rozvoj psychických a 
mentálních vlastností. Prostřednictvím neustálého bádání po technickém zlepšení se v celé šíři začínají rozvíjet lidské schopnosti. 
Zatímco stupně technické vyspělosti mohou být dosaženy pouhým vykonáváním jednotlivých technik, hledání v tradičním karate nemá 
žádné meze. Lidská schopnost rozvoje a teoretická možnost uspět jsou hranice, které vyžadují naše neustálé prozkoumávání. Tradiční 
karate se zaměřuje na rozvoj lidského organismu tak, aby na nejvyšší úrovni bylo vítězství nad soupeřem dosaženo bez násilí. Vítězství 
samo o sobě není hlavním cílem tradičního karate.

Řád dojo oddílu tradičního karate Beringin

1. Cvičit tradiční karate znamená i pěstovat jeho morálku. Karatisté musí být poctiví a upřímní, vzájemně si pomáhají, chrání slabé a 
nedospělé. Nesmějí pro vlastní prospěch škodit jiným.
2. Každý cvičenec respektuje mezinárodní etiku karate, a to především SHOMEN-NI-REI (pozdrav při příchodu a odchodu z Dojo – 
tělocvičny), SENSEI-NI-REI (pozdrav při zahájení a ukončení tréninku), OTAGAI-NI-REI (pozdrav při cvičení a rozhovoru s partnerem, popř. 
trenérem)
3. Cvičení se zahajuje přesně ve stanovenou dobu. Nesmí se přijít pozdě ani odejít předčasně. Cvičení vede a za jeho průběh odpovídá 
trenér. V případě nepřítomnosti trenéra přebírá jeho asistent vedení tréninku v přesně stanovenou dobu.
4. Během cvičení mezi YOI (povel před zahájením) a YAME (povel k ukončení cvičení) není dovoleno mluvit a rušit klid. Je nutné cvičit 
soustředěně. Cvičenci musí bezpodmínečně uposlechnout pokynů trenéra. Bez svolení trenéra nesmí žádný cvičenec opustit Dojo.
5. Každý cvičenec cvičí s krátce ostříhanými nehty, bez prstenů, řetízků a předmětů, které by mohly způsobit zranění.
6. Mladší cvičenec respektuje starší cvičence. Cvičenec s nižším technickým stupněm vždy respektuje nositele vyššího technického 
stupně. Všichni cvičenci pak jsou k sobě ohleduplní, to znamená, že pokročilý cvičenec nezraní úmyslně začátečníka, mezi sebou bojují 
čestně.
7. V případě nemoci cvičenci nevstupují do Dojo.
8. Každý cvičenec je povinen nosit pás barvy nejvyššího dosaženého technického stupně a čisté karategi.
9. Každý cvičenec musí řádně omluvit svou neúčast na cvičení.
10. Každý cvičenec je povinen zaplatit všechny příspěvky podle stanoveného termínu. Trenéři mají právo při zjištění nezaplacení vykázat 
dotyčného cvičence z Dojo.
11. Trenéři mají právo toho, kdo poruší Řád Dojo, potrestat napomenutím, vyloučením ze cvičení, v závažných případech i vyloučením z 
oddílu.
12. Nečlenové oddílu tradičního karate Beringin mohou být přítomni cvičení jen po dohodě s trenéry.
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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“)

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje/její/jeho

1 jméno a příjmení,
2 datum narození (rodné číslo),
3 adresu místa pobytu,
4 kontaktní údaje
5 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. přihlašová-
ní na soutěže, 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 přestanu/-e vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím 
souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu/-e vykonávat činnost, pro kterou jsem Správ-
cem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

- příslušnému sportovnímu Svazu, ČFTKFS, ČUBU,
- příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
- Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
- příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

- vedení evidence členské základny na základě směrnic a s tím souvisejícími činnostmi,
- identifikace na soutěžích,
- žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu/se nemůže stát členem výše 
zmíněného oddílu/klubu.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný klub) moje/její/jeho

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.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím/s členstvím mé dcery/syna
v oddílu/klubu (Karate klubu Beringin, z.s.) (dále jen „Správce“),
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Jméno, Příjmení

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé/její/jeho

1 telefonní číslo,
2 e-mail,
3 rodné číslo

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

Souhlasím, aby mé/její/jeho 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).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

- příslušnému sportovnímu Svazu, ČFTKFS, ČUBU,
- příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
- výkonnému výboru ČUS,
- příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

- mít přístup ke svým/jejím/jeho 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.



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé/její/jeho

1 telefonní číslo,
2 e-mail,
3 rodné číslo

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

Souhlasím, aby mé/její/jeho 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).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

- příslušnému sportovnímu Svazu, ČFTKFS, ČUBU,
- příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
- výkonnému výboru ČUS,
- příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

- mít přístup ke svým/jejím/jeho 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, Příjmení, podpis
u nezletilých podpis zákonného zástupce
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