Z� ádost o registraci hráče ( cizince) mladšı́ho 10 let
Vyplňte, prosı́ m, všechny požadované údaje, aby mohla být žádost zpracována.

Jméno a příjmení hráče
ID

/

RČ

Pro přidělenı́ RC� pro cizince kontaktujte clenstvi@fotbal.cz

Státní příslušnost

U všech hráčů je nutné k žádosti doložit kopii dokladu totožnosti s uvedenou státnı́ přı́slušnostı́.

Žádost do klubu
ID klubu

Hráč tı́mto prohlašuje, že nikdy nebyl registrován v žádném
českém ani zahraničnı́m klubu.

První registrace nebo

Přestup ze zahraničí
Zahraničnı́ asociace
Přesný název klubu

___________________________________________
Jméno a příjmení zákonného zástupce

___________________________________________
Podpis zákonného zástupce

Sv m
́ podpisem zákonný zástupce stvrzuje, ze se seznámil s informacemi o zpracovánı́ osobnı́ ch
údajů a podmı́ nkami členstvı́ a souhlası́ s nimi.

V

dne

Podpis statutárního zástupce klubu

Fotbalová asociace České republiky, se sídlem Atletická 2474/8, Břevnov, 169 00 Praha 6,
IČO: 004 06 741 („FAČR“) zpracovává osobní údaje v souladu s obecným nařízením (EU)
2016/679 za účelem vedení evidence seznamu členů FAČR a vyúčtování členských
příspěvků. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu členství anebo po dobu stanovenou
zvláštními právními předpisy v souvislosti s placením členských příspěvků, příp. po dobu delší
vznikne-li povinnost uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. FAČR zpracovává
rodné číslo za účelem jednoznačné identifikace a za účelem prokazování oprávněně
požadovaných dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle
zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu. Seznam zpracovatelů a příjemců osobních
údajů je dostupný na www.fotbal.cz.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má hráč právo (i) kdykoliv zdarma odmítnout
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu uvedeného v každé e-mailové zprávě, (ii)
na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů,
(iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na
omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (vi) na přenositelnost údajů a
taktéž právo (vii) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno neprokáželi se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy hráče nebo
právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) obrátit
se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Hráč/zákonný zástupce se před podpisem/vyplněním formuláře seznámil s podmínkami
přestupu uvedenými v dokumentech Předpisy o statusu a přestupech hráčů FIFA a Přestupní
řád FAČR, které jsou dostupné na www.fotbal.cz v sekci úřední deska. Údaje, které jsou
poskytovány dle těchto předpisů fotbalové organizaci FIFA jsou zpracovávány ve třetí zemi
(Švýcarsko), která poskytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů na základě
rozhodnutí Evropské komise. Osobní údaje jsou v souladu s předpisy FIFA předávány také
zahraniční asociaci země, které je hráč státním příslušníkem v rozsahu jméno, příjmení, datum
narození a informace o klubu, ve kterém byl/je hráč registrován.

Uložit

Tisk

