
 

 

          

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO FIT STUDIA Romany Beranové 

Závazně se přihlašuji do FIT STUDIA Romany Beranové 

Jméno a příjmení : .……………………………………………………………………………………………...............………………………… 

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………………............................................................. 

Kontaktní telefon:   

email:......................................................................................................................................................................... 

Souhlasím se svojí registrací ve Fit studiu RB a rovněž souhlasím a jsem si vědom/a, že za účelem registrace 

poskytuji své osobní údaje.  

 

 

Datum ……………………………………..     Podpis ……………………………………………………….   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo Členské karty 



 

 

ČLENSKÁ KARTA RB č…………………… 
 

PODMÍNKY 
 
Výhody držitelů Členských karet RB  
 
S Členskou kartou RB můžete využívat všech cvičení uvedených v aktuálním rozvrhu.  
Členská karta RB je přenosná.  
Ceny služeb jsou výhodnější.  
Máte přehled o Vašich výdajích. Z konta Vaší Členské karty RB se odečítají náklady za jednotlivé 
služby.  
 
Cena a další povinnosti 
 
Minimální vklad na Členskou kartu RB je 500,-Kč (Platí i při dalších vkladech!)  
Držitel Členské karty RB je povinen pro zachování platnosti karty každoročně nabýt kartu alespoň 
minimálním vkladem. 
Pro využívání výhod Členské karty RB je nezbytná každoroční úhrada členského poplatku ve výši 100,-
Kč, a to nejpozději vždy do 15. 1. následujícího roku. 
 
Doba platnosti 
 
Členská karta RB je platná po dobu 1 roku od posledního vkladu na Členskou kartu RB. 
 
Ukončení platnosti 
 
Členská karta RB zaniká po uplynutí 1 roku od poslední platby.  
Členský poplatek a zůstatek na Členské kartě RB jsou nevratné. 
 
Prodloužení platnosti 
 
K prodloužení Členské karty RB dojde automaticky při každém zaplacení alespoň minimálního vkladu 
a to vždy o 1 rok. 
 
Závěrečná ustanovení 
 
Držitel Členské karty RB je povinen oznamovat Romaně Beranové bez zbytečného odkladu změnu své 
kontaktní adresy a telefonního čísla, které uvedl při podpisu přihlášky. 
Držitel prohlašuje, že se před registrací důkladně seznámil se zněním těchto podmínek a prohlašuje,  
že s jejich obsahem souhlasí a zavazuje se je dodržovat. 
 
 
V Českých Budějovicích, dne……………………………..                        
Podpis………………………………………….................... 
 
Romana Beranová 
Pražská 67 
370 04 České Budějovice 
IČO: 63882337 
DIČ: CZ7257101214  
 

 



 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
a 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

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“)  
 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím  
ve FIT STUDIU Romany Beranové 

 
(dále jen „Správce“), 

 

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

1. jméno a příjmení,  
2. datum narození,  
3. adresu místa pobytu,  
4. 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. 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 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 vykonávat činnost, pro kterou jsem 
Správcem evidován/a.  
 
Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:  

 příslušným orgánům státní správy a samosprávy 

 účetní firmě  
 
a to za účelem  

 zpracování účetnictví  

 vedení evidence členských karet  
 
 
Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů 
se nemohu stát členem výše zmíněného klubu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 



 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

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

 fotografie,  

 videa,  

 zvukové záznamy,  
 

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.  
Dále souhlasím, aby Správce zpracoval  

 telefonní číslo  

 e-mail  
 
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. 
rozesílání e-mailů, využívání programu členských karet ) 
 
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).  
 
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:  

 příslušným orgánům státní správy a samosprávy  

 účetní firmě  
 

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.  
 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ : ____________________________________ 
 
 
V _______________ dne ___________  
 
_________________________________________  
Jméno a Příjmení PODPIS  
 
 
 
 
 

2. 


