
 

 

ŽÁDOST / AKTUALIZACE – KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ (Klub) 

 ☐ Nový člen ČACH (Klub nebyl nikdy členem ČACH)  ☐ Aktualizace  - aktualizace údajů, obnova členství  

*Název Klubu 
(v této formě bude Klub uváděn např.: 
v materiálech ČACH, prezentován navenek, 
zobrazován v ERS a soutěžních listinách) 

 

Specifický symbol Klubu (přiděluje ČACH) V případě obnovy členství, není-li změna, není třeba vyplňovat. 

  

*Údaje o subjektu (organizace), pod kterým Klub působí 

Název subjektu (organizace)  

IČO  

Právní forma V případě obnovy členství, není-li změna, není třeba vyplňovat. 

Fakturační údaje  
(pro účetní účely) 

V případě obnovy členství, není-li změna, není třeba vyplňovat. 

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce subjektu (organizace)  
(vč. kontaktu) 

 

  

Informační údaje Klubu  

Webové stránky Klubu / sociální sítě V případě obnovy členství, není-li změna, není třeba vyplňovat. 

Přibližný počet členů  
(+ uveďte orientační věkové 
zastoupení) 

V případě obnovy členství, není-li změna, není třeba vyplňovat. 

Místo hlavní působnosti / činnosti 
(město / okres / kraj ČR) 

V případě obnovy členství, není-li změna, není třeba vyplňovat. 

Předmět hlavní činnosti Klubu  
(nehodící se škrtněte) 

organizace sportovní činnosti / pouze cheerleading / jiná hlavní činnost 

Členství v jiné sportovní organizaci – 
uveďte název, IČO a období od-do 
(nejste-li členy v jiné sport. organizaci 
proškrtněte) 

 

* údaje, jejichž změnu může nahlásit pouze statutární zástupce organizace daného subjektu (IČO) 

Statutární zástupce subjektu, pod nímž kolektivní člen (Klub) působí (je veden): (vhodné zakroužkujte) 

DELEGUJE / NEDELEGUJE oprávnění k jednání za Klub vůči organizaci ČACH. V případě, že deleguje, pak na níže uvedenou 
fyzickou osobu (viz str. 2) „odpovědného zástupce Klubu“ (vyjma změn / aktualizace údajů (*) 
Klubu, které musí potvrdit i statutární zástupce subjektu (organizace) aktualizací tohoto formuláře); 

  
souhlasí / nesouhlasí  s členstvím odpovědného zástupce Klubu - níže uvedené fyzické osoby prostřednictvím tohoto 

Klubu v ČACH; 
  

určuje / neurčuje níže uvedenou fyzickou osobu jako odpovědného zástupce ke správě a evidenci v elektronickém 
registračním systému ČACH (dále jen „ERS“); 

  
souhlasí / nesouhlasí že jím níže určená osoba oprávněná jednat za Klub může určit jím zvoleného zástupce pro 

komunikaci s ČACH (kontaktní osobu) a správu údajů v ERS; 
  

zplnomocňuje 
/nezplnomocňuje 

 

níže uvedenou osobu k účasti na jednání Valné hromady ČACH; 

souhlasí / nesouhlasí že jím níže uvedená fyzická osoba může zplnomocnit svého zástupce k účasti na jednání Valné 
hromady ČACH; 

  
prohlašuje  že tato fyzická osoba byla informována a souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu přílohy, 

a že souhlas bude schopen na vyžádání předložit. 



 

 

 *Osoba oprávněná jednat za Klub - osoba na níž statutární zástupce Klubu delegoval oprávnění jednat za Klub v rozsahu 

uvedeném výše 

Klub  IČO  

Jméno a příjmení 
(Osoba oprávněná jednat za Klub 
ve vztahu k ČACH) 

 Datum narození       
(pro účel evidence 
v registračním 
systému) 

 

Adresa – nepovinný údaj 
(pro potřeby fyzického zaslání 
prostřednictvím doručovacích služeb) 

 

Mobilní telefon   e-mail  

Role člena v Klubu 
(nehodící se škrtněte; pozn. rolí může 
zastávat 1 osoba více) 

funkcionář-manažer / trenér / asistent trenéra / sportovec  

 

Další poznámky  

 
 

Statutární zástupce subjektu, pod nímž kolektivní člena (Klub) působí, tímto žádá o přijetí/aktualizaci Klubu do ČACH 
a současně svým podpisem stvrzuje správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti Klubu. Podpisem se rovněž 
zavazuje, že Klub bude dodržovat Stanovy a další interní předpisy vydávané orgány ČACH.  

Odpovědný zástupce Klubu – osoba oprávněná jednat za Klub tímto žádá o přijetí/aktualizaci do ČACH prostřednictvím tohoto 
Klubu, souhlasí s určením své osoby jako odpovědné osoby tohoto Klubu pro jednání ve vztahu k ČACH, souhlasí s rozsahem 
delegovaných pravomocí a současně svým podpisem stvrzuje správnost, úplnost a pravdivost svých údajů uvedených v této 
žádosti. Podpisem se rovněž zavazuje dodržovat Stanovy a další interní předpisy vydávané orgány ČACH a potvrzuje, že byla 
informována a souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu přílohy. 

 
 
 

______________________________  ____________________________ 
Místo a datum     Podpis statutárního zástupce subjektu - organizace 
 
 
 
      ____________________________ 
      Podpis osoby oprávněné jednat za Klub 
 
 
 
 
 
 
Informace při žádosti o nové členství: 
V elektronickém registračním systému (ERS) ČACH bude založen profil Klubu a odpovědného zástupce, kde následně 
po obdržení přístupových údajů bude tento odpovědný zástupce Klubu moci zadávat informace o členech Klubu, včetně podání 
žádostí o členství svých jednotlivých členů u ČACH a údaje editovat.  

Přes ERS probíhá registrace nových Klubů a členů, správa Klubů a členů, evidence a přihlašování na soutěže a další akce 
(školení, workshopy apod.).  

O jakékoli změně v údajích uvedených v této žádosti ihned informujte ČACH (e-mailem nebo přímou aktualizací údajů 
v elektronickém registračním systému). 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zašlete vyplněnou žádost / aktualizaci na adresu sídla ČACH nebo elektronicky na registrace@cach.cz. 
V případě elektronického zaslání dokumentu, kde nebude použit autorizovaný elektronický podpis, 
je nezbytné archivovat originál dokumentu na straně žadatele o členství. 
 příloha  

mailto:registrace@cach.cz


 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

v souvislosti s členstvím v České asociaci cheerleaders, z. s., IČ 26546612 
 (dále jen ČACH) 

 
ČACH tímto informuje své členy, že za účelem své činnosti zpracovává jejich níže uvedené 
osobní údaje. 
 
1) jméno a příjmení, 
2) rodné číslo, 
3) datum narození, 
4) státní občanství, 
5) adresu bydliště, 
6) u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství, 
7) telefonní a emailový kontakt 
 (dále jen „Osobní údaje“) 
 
Do činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti 
(např. účast na soutěžích domácích i zahraničních), evidence členské základny, plnění členské 
povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávání žádostí 
o dotace, granty, vyřizování pojištění, absolvování školících akcí, apod.  

ČACH informuje, že výše uvedené údaje jsou zpracovávány v rámci Elektronického registračního 
systému ČACH pod správou firmy intercore solution s.r.o. 

ČACH informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 
10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních 
a obdobných dokumentů dokládajících činnost ČACH (např. výroční zprávy, síně slávy, výkazy výsledků 
soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence CACH.  

ČACH, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je ČACH sdružena, předává Osobní 
údaje o svých členech těmto subjektům: 

• International Cheer Union, 

• European Cheer Union, 

• Česká unie sportu, z. s. (ČUS),  

• Česká unie kolektivních a individuálních sportů, 

• Český olympijský výbor, 
a to za účelem 

• provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích, statistické evidence, při podávání 
žádostí o dotace a příspěvky, a další. 

• Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy 
(obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod. 

• Osobní údaje mohou být dále zprostředkovány organizátorům soutěží pořádaných členskými kluby 
ČACH. 

 
Poskytnutí osobních údajů je požadavkem k přijetí do ČACH a k vedení členství. 

Člen je srozuměn 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, 

• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

 

 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) 


