Vyplňte čitelně všechny údaje

Region:

Přihláška
Přihlašuji se za člena Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. (dále jen „SČVP“).
Zároveň prohlašuji, že se budu řídit stanovami SČVP a dle svých možností se budu případně zapojovat
do činnosti tohoto sdružení.
Jméno a příjmení, titul: ………………………………………………………………………………………………
(u vdaných také rodné jméno)

Datum, místo a stát narození: ……………………………………….……………………………………………...
Pocházím z obce na Volyni*): ………………………………..…….. Profese: …….…..………………………..
Bydliště (PSČ, obec, ulice a číslo domu): …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………....…E-mail: ………………………………………………..……
V ……………………………………… dne …………………………… podpis ………………………………….
*) V případě narození jinde než na Volyni, uveďte obec původu otce nebo matky (případně prarodičů) na Volyni. U těch, jejichž
rodiče se na Volyni nenarodili se tento údaj nevyplňuje.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
1.

Já níže podepsaný/á: ………………………………………………………..……………………………... (jméno, příjmení),

narozen/a: ……………………..… trvale bytem: …………………………..……………..……………………………………
uděluji tímto souhlas Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s., Hotel Legie, Sokolská 486/33, 12000 Praha 2, IČO:
47606550, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně
osobních údajů“), a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále
jen „Nařízení“), zpracovával tyto osobní údaje: jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum narození, místo a stát
narození, místo odkud pochází (u narozených v zahraničí), adresa, telefonní číslo, e-mail a profese.
2. Osobní údaje je Správce oprávněn zpracovat za účelem: mého členství ve Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. a dále
za účelem blahopřání k životním výročím ve Zpravodaji Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel. Za tímto účelem je Správce
oprávněn zařadit osobní údaje do databáze.
3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu: mého členství ve Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s.
4. S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji svůj výslovný souhlas.
5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem (jeho určeným členem, pověřeným vedení agendy). Správce je oprávněn
osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem: automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů
a v písemné podobě.
6. Podpisem tohoto souhlasu beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení mám právo:
- Souhlas kdykoliv odvolat (např. zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce),
- Požadovat po Správci informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává,
- Požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování mých osobních údajů,
- Vyžádat si aktualizaci nebo opravu těchto údajů,
- Požadovat výmaz těchto údajů,
- V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad
pro ochranu osobních údajů.
7. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv, a že tento souhlas je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného
a jednoznačného svolení ke zpracování osobních údajů.
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