
Přihláška do Klubu Českých turistů
Přihlášku předejte odboru (oblasti) ve Vašem kraji1

Jméno a příjmení Titul před, za jménem Muž / Žena         Datum narození

Adresa trvalého bydliště: ulice, č.p., PSČ, stát    Rodné číslo

Telefon Email

Invalida2     Rodinná známka3 nositel   člen

Oborová zdravotní pojišťovna4

Datum Podpis zájemce o členství 

TUTO ČÁST VYPLNÍ ODBOR (OBLAST)

Oblast Jméno odboru Číslo průkazu

Výše členského příspěvku

Odbor Oblast Ústředí TURISTA

Datum zápisu do KČT Podpis zapisovatele

1) PRAHA - Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2 | STŘEDOČESKÝ KRAJ - Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha 1 | JIHOČESKÝ KRAJ - Skuherského 
14, 370 04 České Budějovice | PLZEŇSKÝ KRAJ - Veleslavínova 30, 301 00 Plzeň | KARLOVARSKÝ KRAJ - Husitská 2053, 356 01 Sokolov | 
ÚSTECKÝ KRAJ - Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem | LIBERECKÝ KRAJ - Jablonecká 21, 460 01 - Liberec | KRÁLOVEHRADECKÝ 
KRAJ - Nádražní 155, 503 03 Smiřice | PARDUBICKÝ KRAJ - Hradištní 1197, 53705 Chrudim | VYSOČINA - Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava | 
JIHOMORAVSKÝ KRAJ - Křížkovského 29, 603 00 Brno | OLOMOUCKÝ KRAJ - Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc | MORAVSKOSLEZSKÝ 
KRAJ - Na Mýtě 1566/10, 700 30 - Ostrava-Jih, Hrabůvka | VALAŠSKO-CHŘIBY - Palackého 96, 763 61 Napajedla

2) Zaškrtněte, pobíráte-li invalidní důchod

3) Rodinná známka umožňuje výhodnější společné členství rodinným příslušníkům. Na 1 známku je vždy jeden nositel a několik členů. Nejvýše však 
dva rodiče nebo prarodiče nad 26 let a alespoň jedno dítě.

4) Zaškrtněte, jste-li pojištěncem OZP

5) Druh členství se rozlišuje podle členských příspěvků a členských výhod. Rozšířené a TOP členství je spojeno s odběrem časopisu TURISTA



Souhlas se zpracováním osobních údajů

 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) 

1. Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v Klubu českých turistů (dále jen KČT) je tento povinen na základě 
§3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) adresu místa pobytu,
d) u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

2. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s  tím souvisejícími činnostmi
(např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

3. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu a) až d) po
dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

4. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu KČT 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 v KČT evidován/a.

5. Beru na vědomí, že KČT předává Osobní údaje příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem žádosti o
dotace na základě §6b ZOPS.

6. Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem
Klubu českých turistů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval KČT a jeho složky moje
    • fotografie,
    • videa,
    • za účelem
    • prezentace na webu, v propagačních materiálech a letácích KČT
    • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
    • prezentace v kronice, na vývěsce, ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

2. Dále souhlasím, aby KČT zpracoval i mé
    • telefonní číslo,
    • e-mailovou adresu
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
3. 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 KČT evidován).

4. 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 KČT stížnost podle čl. 77 Nařízení.

5. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

V                                                 dne                                            

Jméno a Příjmení                                                                     

Podpis                                                                     
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