PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA GOLFOVÉHO KLUBU
Základní údaje:
Příjmení ................................................................... Jméno .......................................................... Titul ………...................
Datum narození ..................................................... Rodné číslo ....................................... Telefon ……..…….…………………..
Adresa .................................................................................................... E-mail …….…………………………………………….…..……
V současné době jsem už členem golfového klubu …………................................................................................................
Znalost golfu:

ZK ………............................................... HCP ..............................................

Typ členství: (křížem označte variantu členství, o kterou máte zájem)










Osobní
Příbuzný (napište jméno člena GGC, s kterým jste v příbuzenském vztahu ……………...………………………………………
Rodina (vypište jména 2 rodinných příslušníků, s kterými využijete tento druh členství)
………………………….…………………………………………….........................……………………………………………………………………….
Senior
Právnická osoba (uveďte název právnické společnosti, event. předmět podnikání pro případnou spolupráci
s Greensgate Golf Club) …………………………………………..……………………………………………………………………….................
Junior AKTIV
Junior RELAX
Dítě

Žádám o přijetí do spolku Greensgate Golf Club z.s. , IČO: 26636166 a zároveň prohlašuji, že všechna mnou výše
uvedená data jsou pravdivá a že mé jednání se bude vždy řídit stanovami a zájmy golfového klubu.
Žadatel splnil podmínky pro přijetí do spolku Greensgate Golf Club z.s. Tyto podmínky vyplývají ze smlouvy o užívání
hřiště, kterou občanské sdružení uzavřelo s provozovatelem hřiště, tj. společností PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.
Žadatel svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s podmínkami členství klubu, které jsou nedílnou součástí této
přihlášky, a bude se řídit provozním řádem golfového hřiště.

Greensgate Golf Club z.s.
Horomyslická 1, 330 02 Dýšina, +420 724 749 083
recepce@grensgate.cz, www.greensgate.cz

Žadatel svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s tím, aby spolek Greensgate Golf Club z.s. (dále jen "klub") za účelem
evidence svých členů, komunikace mezi členy klubu a klubem samotným a za účelem vytváření podmínek pro
provozování golfového sportu členy spolku zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, datum
narození, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa, fotografie, audiovizuální záznam člena spolku s tím, že tyto
osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném k naplnění účelu jejich zpracování. Žadatel dále bere
na vědomí a uděluje souhlas s tím, aby byly jeho osobní údaje v rozsahu výše uvedeném poskytnuty provozovateli
golfového areálu, společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s, IČ 263 36 588, se sídlem Horomyslická 1, Nová Huť, 330 02
Dýšina, jakožto i České golfové federaci, IČ 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, Smíchov, 150 00 Praha. Osobní
údaje nebudou uchovávány déle, než bude nutné k účelu jejich zpracování, souhlas se zpracováním osobních údajů je
udělen na dobu neurčitou. Žadatel svým podpisem dále potvrzuje, že byl informován o právu na přístup k osobním
údajům v souladu s § 12 a o právu žádat vysvětlení nebo odstranění vzniklého stavu v souladu s § 21 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
o ochraně osobních údajů“). Osobní údaje člena klubu jsou chráněny v souladu se Zákonem o ochraně osobních
údajů.
Žadatel svým podpisem uděluje klubu výslovný a nepodmíněný souhlas s tím, aby klub k marketingovým účelům a za
účelem propagace činnosti klubu zachytil podobu žadatele, a to všemi dostupnými technickými prostředky, zejména
jako fotografii či obrazový záznam, a tyto záznamy obvyklým způsobem rozmnožoval a rozšiřoval. Souhlas žadatele je
udělován ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to bezúplatně a na dobu neurčitou.

Podpis žadatele ………...............................................

dne ........................................

Vyplní Greensgate Golf Club z.s.:
Datum přijetí přihlášky: …………………………………………………………… Pozn.: …………………………………………………..
Datum registrace na CGF: ……………………………………………………..… Pozn.: …………………………………………………..
Datum + způsob úhrady členství: ................................................ Pozn.: …………………………………………………..
Datum vystavení certifikátu: ....................................................... Pozn.: …………………………………………………..
Datum + způsob úhrady ročního hr. popl.: ..................................Pozn.: …………………………………………………..
Datum + způsob úhrady členského popl. klubu: …………….……….. Pozn.: …………………………………………………..

Recepce: ...............................................................................................................................................................

Datum, podpis:

Datum, podpis:

.........................................................
Plzeňský Golf Park, a.s.

...........................................................
Greensgate Golf Club z.s.
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