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Nominace Dobrovolnická činnost - Sportovec Plzně 2020
…………………………………………………………… ………………………….…………
Jméno a příjmení kandidáta/kandidátky

Datum narození

……………………………………………….. ....…….. … …..…..………………………...
Adresa včetně PSČ, kam bude zaslána případná pozvánka

Městský obvod

…………………………………………………………
Škola, kterou nominovaný/á navštěvuje

E-mail a tel. číslo sportovce nebo jeho zák. zástupce

S vyznamenáním – Prospěl – Neprospěl
………………………………………………….
↑ Prospěch ve škole (nehodící se škrtněte) ↑

…………………………………………………….……… ……………………………………………………….
Sportovní subjekt, jehož je nominovaný/á členem

Sportovní odvětví

Navržený sportovec má trvalé bydliště v Plzni nebo v roce 2020 působil v plzeňském sportovním klubu.

Komentář k návrhu
Zde
prosím
uveďte
komentář
k vaší
nominaci
popis
dobrovolnické
činnosti
nominovaného/nominované při pandemii Covid-19 (kdy, kde a jak pomáhal, vyjádření dalších osob,…). Uvést
můžete i sportovní úspěchy nebo další zajímavosti. Lze případně rozepsat v samostatné příloze.

Navrhovatel

………………………………………………
Název navrhovatele (subjektu)
…………………………………………………………………………
adresa navrhovatele

Datum:………………………..

……………………………………………
Jméno a příjmení navrhovatele
…………………..…………………….
E-mail a tel. číslo navrhovatele

…………………………………………………..
Podpis (razítko) předkladatele návrhu

Návrh zašlete e-mailem na adresu sportovecplzne@nsm.cz nebo poštou na adresu Nadace sportující
mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň. Termín pro podání návrhů: 15. 1. 2021. Přijetí nominace Vám
e-mailem potvrdíme.

www.sportovecplzne.cz
Doplňující informace
V souvislosti s Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně proběhne v mázhauzu radnice v Plzni výstava, na níž
budou představeny profily všech nominovaných jednotlivců i družstev. Profily se objeví také na
www.sportovecplzne.cz nebo facebooku NSM. Rádi bychom Vás proto požádali o poskytnutí několika
fotografií, které použijeme pro přípravu profilu. Fotografie v dostatečném rozlišení a kvalitě spolu s popisem
zašlete v el. podobě na e-mail: sportovecplzne@nsm.cz. Prosíme Vás o co nejúplnější vyplnění. Děkujeme za
spolupráci.
__________________________________________________________________________________________

Dotazník – jednotlivci
(u kolektivů stačí dodat fotografie)

Jméno:
Přezdívka:
Sportovní začátek (věk):

Největší sportovní úspěch(y):

Největší sportovní zklamání:

Sportovní sen:

Vzor (sportovní i jiný):

Oblíbený herec, herečka, zpěvák, zpěvačka, skupina, spisovatel, knížka, film…:

Zájmy (koníčky):

Další zajímavosti, plány do budoucna,…:

 Nezapomeňte, prosím, podepsat také přílohu Souhlas se zpracováním
osobních údajů viz následující strana. Děkujeme.
Návrh zašlete e-mailem na adresu sportovecplzne@nsm.cz nebo poštou na adresu Nadace sportující
mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň. Termín pro podání návrhů: 15. 1. 2021. Přijetí nominace Vám
e-mailem potvrdíme.
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Subjekt(y) údajů (sportovec, jeho zákonný zástupce, zástupce sport. subjektu, jehož je
sportovec členem/zástupce sport. svazu, školy, navrhovatel) svým souhlasem ve formuláři
“Nominace Dobrovolnická činnost - Sportovec Plzně 2020“ adresovaném Nadaci sportující
mládeže, se sídlem Štruncovy sady 3, 301 00 Plzeň, korespondenční a kontaktní adresa:
Podmostní 4, 301 00 Plzeň (dále jen "NSM") dávají v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) účinného ode dne 25. května 2018 (dále GDPR), souhlas NSM jakožto
správci ke shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů v rozsahu tohoto
dokumentu, tj.:
- V případě sportovce: jméno a příjmení, datum narození, tel. číslo a e-mail, adresa, sportovní
výsledky v předmětném období, základní informace o prospěchu (výsledky na posledním
vysvědčení, případně doplňující informace – účast na jiných školních soutěžích a
olympiádách apod.), foto/video, v případě výběru mezi oceněné sportovce číslo účtu a číslo
OP (uvádí se číslo účtu buď sportovce, nebo zákonného zástupce, OP osoby podepisující
smlouvu o případném nadačním příspěvku. V případě neplnoletosti sportovce musí smlouvu
podepisovat zákonný zástupce).
- V případě zákonného zástupce (nezbytné v případě neplnoletosti sportovce): jméno a
příjmení, tel. a e-mail, adresa, číslo účtu a číslo OP (uvádí se číslo účtu buď sportovce, nebo
zákonného zástupce).
- V případě nominujícího subjektu (zástupce sport. subjektu, jehož je sportovec
členem/sportovního svazu/školy resp. zástupci právnické osoby či jiného navrhovatele jméno
a příjmení, tel. a e-mail, adresa.
A to pro účely:
1. Posouzení, zpracování a evidence návrhů k vyhodnocení nejlepších sportovců města
Plzně (Ceny rektora ZČU v Plzni) a následného poskytnutí nadačních příspěvků,
včetně následného vyúčtování a kontroly využití poskytnutého nadačního příspěvku.
2. Poskytnutí nadačního příspěvku Nadací sportující mládeže včetně zveřejnění
informací o poskytnutí tohoto příspěvku prostřednictvím webových stránek
www.nsm.cz (www.sportovecplzne.cz), výroční zprávy NSM a v dalších publikacích
či materiálech, jejichž vydavatelem je NSM, to vše na dobu nezbytně nutnou danou
shora vymezeným účelem, minimálně 10 let od ukončení jakéhokoliv časově
posledního smluvního či jiného právního vztahu mezi žadatelem a správcem, pokud
z právních předpisů nevyplývá doba delší.
3. Prezentace sportovce/sportovního kolektivu a jeho úspěchů prostřednictvím zveřejnění
na internetových stránkách, sociálních sítích, bulletinu NSM, k prezentaci v médiích,
propag. materiálech NSM apod.
V tomto případě se souhlas uděluje bez časového, věcného, množstevního a územního
omezení. Tím nejsou nijak omezena práva subjektu údajů vyplývající z příslušných
právních norem, především pak právo souhlas odvolat.
Poskytne-li subjekt údajů NSM kopii jakéhokoliv dalšího dokumentu (např. kopie
vysvědčení za účelem doložení prospěchu), dává tím NSM souhlas jakožto správci ke
Návrh zašlete e-mailem na adresu sportovecplzne@nsm.cz nebo poštou na adresu Nadace sportující
mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň. Termín pro podání návrhů: 15. 1. 2021. Přijetí nominace Vám
e-mailem potvrdíme.
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shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů uvedených v daném dokumentu či
dokumentech.
Tyto údaje jsou nezbytné pro splnění podmínek vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
správcem (NSM) a subjektem údajů (sportovec, jeho zákonný zástupce, zástupce sport.
subjektu).
Subjekt údajů (sportovec, jeho zákonný zástupce, zástupce sport. subjektu/navrhovatel)
dále prohlašuje, že byl NSM, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech
vyplývajících z GDPR a je si svých práv vědom, zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné,
má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz („právo být
zapomenut“), právo na omezení zpracování údajů, právo vznést námitku proti zpracování,
právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace jsou k dispozici na www.nsm.cz/gdpr.
Navrhovatel tímto zároveň potvrzuje, že předání kontaktů a informací týkajících se
dalších osob uvedených v tomto formuláři resp. souvisejících přílohách (jméno a příjmení
trenéra případně dalších osob, foto/video členů za účelem prezentace úspěchů sportovce) je
ošetřeno navrhovatelem v souladu s nařízením 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).
Subjekt údajů (sportovec, jeho zákonný zástupce, zástupce sport. subjektu/navrhovatel)
prohlašuje, že se seznámil se všemi vyplněnými údaji a potvrzuje, že jsou pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.
Podpis sportovce

Místo, datum:

Podpis zákonného
zástupce sportovce
(v případě neplnoletosti
sportovce)

Místo, datum:

Podpis zástupce
nominujícího subjektu

Místo, datum:

Návrh zašlete e-mailem na adresu sportovecplzne@nsm.cz nebo poštou na adresu Nadace sportující
mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň. Termín pro podání návrhů: 15. 1. 2021. Přijetí nominace Vám
e-mailem potvrdíme.

