
ČESKÁ TRIATLONOVÁ ASOCIACE
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

ŽÁDOST O PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ

Číslo licence: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Přijmení:…………………………………………………………..  Jméno:…………………………………………………………………….

Datum narození: ……………………………………………. Rodné číslo:………………………………………...………………….

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Národnost: ………………………………………………………….………………………………………………………………………………

E-mail: ……………….…………………………………………… Telefon:………………………..………………………………………….

Přestup/hostování z klubu: ………...………………………..…..…………………………………………………………………….

Vyjádření klubu:

Souhlasí s přestupem/hostováním: ANO x NE (zakroužkujte Vaší volbu)

Případné slovní vyjádření: ………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum, razítko a podpis klubu: …………………………………………………………………………………………………………

Přestup/hostování do klubu: ……………………………………………………………………………………………………………..

Vyjádření klubu:

Souhlasí s přestupem/hostováním: ANO x NE (zakroužkujte Vaší volbu)

Případné slovní vyjádření: ………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum, razítko a podpis klubu: ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...  

Datum a podpis žadatele o přestup                                            

U mladších 18ti let podpis zákonného zástupce

Na základě této písemné žádosti bude přestup zaznamenán v profilu žadatele v informačním systému ČTA 

(czechtriseries.cz). Do profilu se žádatel může přihlásit zde:  http://czechtriseries.cz/account/check.

         Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR (povinné). Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) 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“) zpracoval Správce moje 

fotografie, videa, zvukové záznamy, 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. Souhlas se zpracováním mohu kdykoliv odvolat na emailové adrese triatlonse@triatlon.cz.

        Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem podpory triatlonu (povinné). Souhlasím se zpracováním 

poskytnutých osobních údajů za účelem podpory triatlonu na území České republiky a ve světě, jehož součástí je i předávání 

osobních údajů za stejným účelem a rozsahu následujícím zpracovatelům: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Český 

olympijský výbor, Česká unie sportu, International Triathlon Union, European Triathlon Union, Sokol, Orel, Česká asociace 

univerzitního sportu, Asociace školních sportovních klubů. Souhlas se zpracováním mohu kdykoliv odvolat na emailové adrese 

triatlonse@triatlon.cz.

        Souhlas se zasíláním informačního newsletteru a obchodních sdělení. Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních 

údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, za 

účelem zasílání informačního newsletteru a obchodních sdělení na emailovou adresu. Souhlas se zpracováním mohu kdykoliv 

odvolat na emailové adrese triatlonse@triatlon.cz.


