
DOHODA O ROČNÍM ČLENSTVÍ 2020 - SENIOR "A"

Golf klub Darovanský dvůr, z.s.
se sídlem Nádražní 28,301 49 Plzeň
IČ:66360196
bankovní spojení: ČSOB Plzeň č.ú.: 197 056 154/0300, VS: rodné číslo zájemce nebo reg.číslo v GKDDV

 ( dále jen GKDD )   

a

pan,paní:

rodné číslo:

bytem:

tel. mobil: e-mail:

registrační číslo ČGF + HCP:
 ( dále jen zájemce )
  

Golf klub Darovanský dvůr a výše uvedený zájemce o členství potvrzují, že se vzájemně dohodli na ročním
klubovém členství ve formě ročního hracího poplatku ve výši  10 000Kč za golfovou sezónu 2020.  
Platnost tohoto členství je časově omezena od 1.1.2020 do 30.12.2020. 
Členský  poplatek  musí  být  uhrazen  nejpozději  do  5  dnů od  podpisu  této  dohody,  jinak  zaniká  nárok  na
bezplatné užívání golfového hřiště, cvičných ploch Resortu Darovanský dvůr a možnosti využívat 25% slevu na
zapůjčení golfového vozíku/ buggy. Možnost čerpat bezplatnou hru, včetně benefitu, vzniká okamžikem úhrady
členských poplatků.
Ostatní poplatky se řídí dle platného ceníku a pokynů vedení Golf klubu Darovanský dvůr.
Výše uvedený zájemce o členství má povinnost doplnit své rodné číslo, datum narození,  HCP, případně
registrační číslo u ČGF.  
Uvedené údaje, včetně rodného čísla člena, jsou určeny výhradně pro interní potřeby Golf klubu Darovanský
dvůr a pro komunikaci s ČGF,PSU a s  ČSTV. Nemohou být v žádném případě dále využívány.

V ……………..    dne ………………………

........................................................................... ................................................................
  podpis zájemce o roční členství Golf klub Darovanský dvůr, z.s.



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Podle článku 13 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU)2016/679

Spolek  Golf klub Darovanský dvůr, z.s.  se sídlem Nádražní 310/28, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň, IČ 66360196, vedený u Krajského soudu v Plzni spisová značka L 2184 (dále jen „GKDDV“)
jako  správce  osobních  údajů,  tímto  informuje  zájemce  o  výuku  golfu,  hráče  na  golfovém  hřišti,
účastníky golfových turnajů, členy golfového klubu, obchodní partnery a dodavatele podle článku 13
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně
údajů) o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektů údajů
souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů GKDDV.
GKDDV zpracovává kontaktní a identifikační údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany
osobních údajů, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. GKDDV shromažďuje
a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou
pro jejich naplnění.

1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GKDDV  zpracovává  osobní  údaje  zájemců  o  výuku  golfu,  hráčů  na  golfovém  hřišti,  účastníků
golfových turnajů, členů golfového klubu a obchodních partnerů výhradně pro plnění účelu zajištění
spolkové činnosti  GKDDV, jejímž  cílem činnosti je  vytváření  a zajišťování ideálních podmínek pro
golfový sport, výuka golfu, organizování turnajů, propagace golfu včetně všech služeb spojených s
touto  činností,  především v zájmu sportovního a společenského vyžití  jeho členů,  to  vše v  rámci
České golfové federace.

Účel,  pro  který  je  spolek založen,  jakož i  činnost,  kterou spolek provádí,  spočívá převážně v:  a)
prosazování, ochraně a rozvoji oprávněných sportovních zájmů a práv členů spolku, b) prosazování
formálně uznávaných pravidel golfové hry a obecných zásad slušného sportovního jednání (fair play),
c) zlepšování podmínek pro golfové hry, jejich prosazování u příslušných orgánů centrální svazové
golfové organizace, d) zajišťování zpráv, informací pro své členy a zajištění projednání záležitostí,
které se týkají provozování golfové hry, e) provádění školení, vzdělávacích a tréninkových programů a
seminářů, zaměřených zejména na obecné metodologické a didaktické poznatky při golfové hře, hru
jako takovou,  jakož i  se  zaměřením na konkrétní  problematiku pravidel  golfové hry,  f)  zajišťování
publikační činnosti v oblasti propagace golfu a jeho pravidel, s cílem zprostředkovávat všem členům
poslední poznatky významné pro golfovou hru, jakož i propagace spolku Golfového klubu Darovanský
dvůr, g) podpora a rozvoj golfové hry jako sportovního odvětví v ČR, jakož i zahraničí, h) organizování
či  zajišťování  podmínek pro rekreační,  výkonnostní,  jakož i  profesionální  výkon golfové hry v tzv.
"domácím" areálu, tedy Darovanský Dvůr Resort, s.r.o., i) zajištění všeobecného rozvoje golfové hry a
vztahů na hřišti  v golfovém areálu Darovanský Dvůr Resort,  s.r.o.,  zejména pak činnosti členů při
golfové hře na domácím hřišti, j) rozvíjení vztahů, organizace herních možností na domácím hřišti, k)
pořádání  klubových,  ale  i  mistrovských turnajů  v  golfové hře,  jakož i  pořádání  kulturních událostí
souvisejících,  byť  nepřímo  s  golfovou  hrou,  její  propagací,  atp.,  l)  prosazování  zájmů  členů  u
nadnárodních sdružení a spolků zabývajících se golfovou hrou.

Člen golfového klubu

Účel zpracování:  realizace členství,  poskytování uvedených osobních údajů do centrální  evidence
České golfové federace jako příslušného sportovního svazu a současně regionálnímu sdružení ČSTV
a VV ČSTV k vedení evidence členské základy ČSTV dle směrnic ČSTV k identifikaci sportovce při
soutěžích.  Osobní  údaje  uvedené na  přihlášce jsou  zpracovávány v  informačním systému České
golfové  federace  (ČGF)  a  jsou  použity  pouze  pro  účely  zpracování  přihlášek  a  startovních  listin,
organizace  hry  golfu,  včetně  handicapového  systému,  tvorby  žebříčků  hráčů,  zjištění  výkonnosti
hráčů, přehled členské základny hráčů golfu pro ČSTV. Chráněné údaje jsou kryty heslem a jsou
poskytovány pouze pro účely klubové evidence (chráněný přístup k heslu má pouze prezident klubu

http://rejstriky.e15.cz/adresa-plzen-nadrazni-310-5582578
http://rejstriky.e15.cz/adresa-plzen-nadrazni-310-5582578


GKDDV). Neposkytnutí údaje nezbytného pro zpracování v informačním systému ČGF znamená, že
hráč nemůže být zahrnut do evidence hráčů pro výše uvedený účel. Hráč souhlasí se zpracováním
osobních údajů v rámci informačního systému ČGF, tak jak je v této přihlášce uvedeno, a s jejich
použitím pro účely hry golfu, potřeby klubu a České golfové federace; zasílání informací o pořádaných
sportovních a společenských akcích.

Rozsah zpracování:  kontaktní  údaje  (jméno,  příjmení,  bydliště,  e-mail,  telefon),  identifikační  údaje
(rodné číslo)

Právní základ: plnění za účelem smluvního členství

Doba zpracování: po dobu členství v GKDDV

Člen má právo kdykoliv překontrolovat své osobní údaje a požadovat po klubu jejich opravu, pokud
neodpovídají pravdě.

Účel zpracování: prezentace výsledků akce, jíž se člen zúčastnil/prezentace klubového života

Rozsah zpracování: identifikační údaje, podobizna a případné obrazové či zvukové záznamy pořízené
v rámci akce.

Právní základ: souhlas se zpracováním 

Doba  zpracování:  osobní  údaje  pro  tento  účel  zpracovává  GKDDV  na  základě  souhlasu  se
zpracováním osobních údajů, a to po dobu členství v GKDDV nebo do doby odvolání souhlasu

ROZSAH PRÁV SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každý subjekt údajů má následující práva, která GKDDV plně respektuje:

Transparentnost. Při každém zadávání osobních údajů správci, je subjekt vždy transparentně poučen
o tom, k jakému účelu mohou být jeho osobní údaje použity.

Právo  na  přístup  k  osobním  údajům.  Na  vyžádání  jsou  subjektu  údajů  poskytnuty  veškeré
informace o zpracování osobních/kontaktních údajů. 

Právo  na  opravu.  Pokud  subjekt  údajů  zjistí,  že  jsou  jeho  osobní  údaje  nepřesně  či  chybně
zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Po skončení smluvního vztahu, případně na základě
odvolání souhlasu, budou osobní údaje subjektu vymazány.

Právo na  ochranu soukromí.  Pokud subjekt  údajů  zjistí  nebo  se  domnívá,  že  správce  provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života
nebo  v  rozporu  se  zákonem,  zejména  jsou-li  osobní  údaje  nepřesné  s  ohledem  na  účel  jejich
zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý
stav.

Právo na takovou informaci lze uplatnit na e-mailové adrese prezidenta klubu: 

golf.klub@darovanskydvur.cz


	Golf klub Darovanský dvůr, z.s.

