Prohlášení rozhodčího ČAAF - Sezóna 2020
Příjmení

Jméno

Rodné číslo

Souhlasím se jmenováním rozhodčím ČAAF, souhlasím se zněním Stanov a dalších
norem ČAAF a zavazuji se podřizovat rozhodnutím orgánů ČAAF. Veškeré relevantní
normy jsou k dispozici online na adrese www.caaf.cz.
Prohlašuji, že můj zdravotní stav je dostatečný k výkonu funkce rozhodčího a rovněž
jsem si vědom rizika, které při řízení zápasů amerického fotbalu podstupuji.
Vyplácení odměn činnost rozhodčího probíhá na základě dodaných výplatnic, případně
faktur, bezhotovostně z účtu ČAAF na bankovní účet, který rozhodčí stanoví v tomto
prohlášení. ČAAF tyto prostředky vyplácí nezdaněné a je povinností rozhodčího
postupovat v souladu se Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Podpisem
rozhodčí potvrzuje, že si je tohoto vědom.
Výše odměn je daná Nařízení Předsednictva 3/2020. Aktuální znění je k dispozici online
na adrese www.caaf.cz, o všech změnách jsou rozhodčí průběžně informováni
prostřednictvím emailu, který rozhodčí uvedou v tomto prohlášení.
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených
v tomto formuláři ČAAF pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny
údaje obsažené v tomto formuláři. Zároveň jsem si vědom(a) svých práv podle § 12 a §
21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje poskytuji
dobrovolně. Účel zpracování osobních údajů: Všechny údaje jsou shromažďovány a
zpracovávány pro účely vytvoření databáze kontaktů rozhodčích ČAAF a pro evidenci
spojenou s vyplácením odměn a náhrad rozhodčích ČAAF.
Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a to písemně na adresu ČAAF. Odvolání souhlasu
však nemá vliv na již vydaná rozhodnutí.
Toto prohlášení pozbývá platnosti ke dni 1. března 2021 nebo okamžikem podepsání
jiného prohlášení rozhodčího upravujícím vztahy s ČAAF. Jiné prohlášení je nutné
zejména při změně bankovního účtu rozhodčího.
Vyplněné a podepsané prohlášení rozhodčího je nutné odeslat na poštovní adresu
ČAAF (ČAAF - P.O.Box 1 - 79803 Plumlov).
Email

Telefon

Bankovní účet

SWIFT/BIC

Bydliště (ulice)

V

Bydliště (PSČ)

Datum

Podpis

Bydliště (město)

Vytištěný a podepsaný dokument poslat poštou na poštovní adresu ČAAF
Vyplněné pdf před tiskem (tzn. nikoliv sken) ideálně i emailem na info@caaf.cz

Email a telefon :: Jeden používaný email a jeden používaný telefon
Bankovní účet :: Na tento účet bude posílaná odměna.
-- České účty: standardní formát s lomítkem; SWIFT/BIC se nevyplňuje
-- Zahraniční účty: IBAN a vedle SWIFT/BIC
Bydliště :: Adresa, odkud se bude počítat cestovní příplatek

