
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO KLUBU / ZÁJMOVÉHO SPOLKU:  
NORTON OWNERS CLUB CZECH REPUBLIC z. s.  
sídlo: Na Nivkách 301, Týn, Třebíč 674 01  
 

Číslo 
přihlášky - 
nevyplňovat     

Beru na vědomí, že se tímto závazně přihlašuji do klubu / zájmového spolku NORTON OWNERS CLUB 
CZECH REPUBLIC z. s.. Číslo účtu pro zasílání členských příspěvků:     2312988002 / 5500 
Jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky (číslo obdržíte po přijetí potvrzené přihlášky) a do zprávy pro 
příjemce své jméno a příjmení.  

Příjmení    Jméno   

Pohlaví       

Datum 
narození      

Ulice    
Číslo 
popisné/orientační  

Město    PSČ   

Typ 
motocyklu      Rok výroby  

Email: 
   

Telefon:   

Spolujezdec:  
Ano ☐ -   ne ☐ 
Přeješ si dostávat e-mailem newsletter?  
Ano  ☐-   ne ☐ 
Přeješ si dostávat textové zprávy formou SMS? 
Ano ☐  -   ne ☐ 
Doporučení  
Ano ☐  -   ne ☐ 
jméno       příjmení  
jméno       příjmení   
(Při doporučení dvěma stávajícími členy NOCCR vzniká členství okamžitě.) 

 

Podpisem této přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely klubu / zájmového 
spolku NORTON OWNERS CLUB CZECH REPUBLIC z. s. (dále jen NOCCR) – souhlasím se 
zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění: Souhlasím s tím, aby 
NOCCR zpracovával a evidoval mé osobní údaje (datum narození, bydliště a kontaktní údaje) a údaje 
poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností v tomto klubu.  
 
NOCCR se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb.,  
o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní 
údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.  
 
SOUHLASÍM se zpracováním a evidencí obrazových materiálů: Souhlasím s možností publikovat v tisku 
nebo v elektronických médiích, na sociálních sítích mé fotografie a videonahrávky, které mne zachycují  
v souvislosti s činností NOCCR. Uvedený souhlas poskytuji po celou dobu, a to i po skončení registrace  
v klubu.  
 
 
Datum:                                                                                Podpis: 
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