PŘIHLÁŠKA HRÁČE
do HOKEJOVÉHO KLUBU
Kralupy nad Vltavou
spolek

HOKEJOVÝ KLUB KRALUPY NAD VLTAVOU, z. s.

číslo přihlášky

IČ: 49520342, DIČ: CZ49520342
se sídlem: Zimní stadion, Mostní 812, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01
zastoupený Vladimírem Müllerem, předsedou,
a Liborem Štajerem, místopředsedou výkonného výboru

číslo registrace u ČSLH

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 6917

(dále jen "HK Kralupy")
a
HRÁČ
Příjmení

Jméno

Ulice

Číslo

Město

PSČ

Tel.

Narozen

E-mail

spolu uzavírají tuto smlouvu o registraci hráče v HK Kralupy:

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI HRÁČE
Hráč je zejména oprávněn a zároveň povinen aktivně a řádně se účastnit přípravy v průběhu celé sezóny (tj. přípravy na ledu i mimo led, včetně případných
soustředění) a účastnit se zápasů přihlášené soutěže v dané kategorii i turnajů mimo soutěž, k nimž byl nominován, to vše v souladu s pokyny HK Kralupy,
zejména svého trenéra nebo vedoucího příslušné hráčské kategorie a výkonného výboru HK Kralupy.
Hráč je povinen dodržovat pravidla ledního hokeje, pravidla slušného chování a fair play, dodržovat stanovy a řády ČSLH, řídit se pokyny trenéra svého
duržstva a rozhodčích, respektovat trenéry a ostatní hráče HK Kralupy i soupeře a hájit zájmy HK Kralupy a ČSLH. Hráč je povinen dostavit se na vyzvání
rozhodčího ke kontrole totožnosti a na vyzvání pověřeného funkcionáře řídícího orgánu soutěže se dostavit k dopingové kontrole.
Hráč je povinen dodržovat pořádek, zacházet šetrně se zapůjčenou výstrojí i se zařízením sportoviště, které prostřednictvím HK Kralupy využívá, a platit
měsíční příspěvky způsobem a ve výši uvedené níže. HK Kralupy je oprávněn hráče informovat o případných dlužných příspěvcích s využítím různých
komunikačních prostředků, zejména pošty, elektornické pošty, FaceBooku, internetových stránek HK Kralupy (včetně uvedení jména a příjmení hráče,
výše dlužné částky a období, za které příspěvky nebyly uhrazeny). HK Kralupy je oprávněn dlužné příspěvky vymáhat právní cestou. V případě nezaplacení
měsíčního příspěvku hráče za dva kalendářní měsíce je HK Kralupy oprávněn pozastavit hráči členství v HK Kralupy a neumožnit hráči účast na přípravě,
soutěžích i turnajích, dokud nebudou dlužné členské poplatky uhrazeny v plné výši. V případě nezaplacení měsíčního příspěvku hráče za čtyři kalendářní
měsíce je HK Kralupy oprávněn navrhnout ČSLH zrušení registrace hráče ve smyslu příslušných předpisů ČSLH.

PŘÍSPĚVKY
Hráč se zavazuje řádně platit měsíční příspěvky, a to ve výši stanovené výkonným výborem HK Kralupy pro příslušnou sezónu a příslušnou hráčskou
kategorii. Aktuální rozhodnutí výkonného výboru HK Kralupy o výši přípěvků je zveřejněno na www.hokejkralupy.cz/
Příspěvky hráče ke dni podpisu přihlášky činí
Měsíční příspěvky se platí vždy předem do

měsíčně.

20. dne měsíce předcházejícího měsíci, za který platba přísluší,

a to trvalým příkazem k úhradě na účet č. 464027359/0800
pod

Kč

VS, kterým je číslo registrace hráče u ČSLH:

HOSTOVÁNÍ A PŘESTUPY
Hostování a přestup hráče do jiného klubu se vždy řídí pravidly Přestupního řádu ČSLH a podléhá vyjádření výkonného výboru HK Kralupy. Není-li výše
odstupného stanovena dohodou HK Kralupy a novým klubem hráče, řídí se tabulkami Přestupního řádu ČSLH.

OSOBNÍ ÚDAJE
Podpisem této přihlášky bere hráč na vědomí, že HK Kralupy, jakožto správce osobních údajů, je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v souladu
s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen „GDPR“).
Osobními údaji se pro účely této smlouvy rozumí veškeré údaje uvedené v tomto formuláři a další údaje, které hráč HK Kralupy při podání této přihlášky
nebo kdykoli později sdělí či jinak zpřístupní HK Kralupy či jeho zástupcům v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, a to včetně informací o
zdravotní způsobilosti hráče ke sportu a případných fotografií a videozáznamů zachycujících osobu hráče.
HK Kralupy je oprávněn zpracovávat osobní údaje hráče pro účely uzavření a plnění smlouvy o registraci, a to po celou dobu jejího trvání a v nezbytném
rozsahu i přiměřenou dobu po jejím skončením, pokud to bude třeba pro splnění zákonných povinností, které se na HK Kralupy vztahují (zejm. řádné
vedení účetnictví klubu a dodržení podmínek veřejné podpory sportu) a pro účely oprávněných zájmů HK Kralupy či třetí strany jako je uplatnění
případných nároků z této smlouvy, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody hráče vyžadující ochranu
osobních údajů. Zpracování osobních údajů prováděné ze strany HK Kralupy při plnění této smlouvy zahrnuje veškeré činnosti prováděné v souvislosti
s organizací sportovní činnosti HK Kralupy, a to zejména evidenci hráčské základny včetně výběru hráčských příspěvků, účast hráčů v hokejových
soutěžích, zajišťování přípravy, tréninků, přátelských utkání a turnajů hráčů, jakož i další související činnosti podporující činnost HK Kralupy, zejména
poskytování výsledkového a informačního servisu v rámci sdělovacích prostředků, sociálních sítí a webových stránek HK Kralupy. Zpracováním osobních
údajů dle této smlouvy není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů hráče realizovaného z titulu jeho členství v HK Kralupy.
Hráč bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle této smlouvy má za podmínek blíže uvedených v článku 15 až 22 GDPR
příslušná práva, a to konkrétně právo na přístup k osobním údajům, jejich změnu, opravu či jejich doplnění. Dále má hráč také právo na omezení
zpracování osobních údajů či jejich výmaz a také právo na přenesení osobních údajů zpracovávaných na základě této smlouvy. Konečně má hráč také právo
vznést námitku proti zpracování a případně podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud má za to, že došlo při zpracování osobních údajů
k porušení GDPR.
Podpisem přihlášky a uzavřením smlouvy o registraci hráč prohlašuje, že byl transparentním, úplným a srozumitelným způsobem informován o
podmínkách zpracovávání osobních údajů ze strany HK Kralupy, a zavazuje se případné změny osobních údajů uvedených v této přihlášce údajů
bezodkladně ohlásit HK Kralupy.

Poznámka:

V Kralupech nad Vltavou dne
za HOKEJOVÝ KLUB
KRALUPY NAD VLTAVOU:

________________________________
Hráč

__________________________________________
Vladimír Müller
Libor Štajer

