
Přihláška zájemce o členství ve spolku EDUCANOVA, z.s. 

 

Já, níže podepsaný/á 

Jméno Příjmení 

Datum narození Rodné číslo 

Adresa bydliště 

Emailová adresa 

Telefonní číslo 

 

tímto prohlašuji, že mám opravdový a vážný zájem stát se členem spolku EDUCANOVA, z.s., 
IČO: 06445861, se sídlem Želatovská 2669/20, 750 02 Přerov (dále také jen „spolek“), a že 
jsem se seznámil/a s platnými stanovami tohoto spolku, které jsou dostupné na internetové 
adrese https://or.justice.cz/, jakož i s rozhodnutími orgánů spolku, která jsou dostupná na 
internetové adrese http://www.educanova.cz.  

S těmito stanovami jakož i s dalšími rozhodnutí orgánů spolku vyslovuji svůj souhlas a vyjadřuji 
svoji vůli být nimi jako člen spolku vázán a tyto bez dalšího, jakožto i rozhodnutí všech orgánů 
spolku, dodržovat. 

Dále prohlašuji, že jsem se seznámil/a s následujícími informacemi o zpracování osobních 
údajů: 

Správcem osobních údajů členů a zájemců o členství je spolek EDUCANOVA, z.s., IČO: 
06445861, se sídlem Želatovská 2669/20, 750 02 Přerov (dále také jen „spolek“), který je 
možné kontaktovat písemně na adrese sídla a elektronicky na adrese mail@educanova.cz. 

Spolek zpracovává osobní údaje o členech a zájemců o členství v rozsahu jména, příjmení, data 
narození, rodného čísla, adresy bydliště, emailové adresy, telefonního čísla a případně čísla 
bankovního účtu při hrazení členských příspěvků skrze internetové bankovnictví. 

Účelem zpracování osobních údajů je plnění smluvní a zákonné povinnosti spolku – zejména 
vedení řádné evidence členů, účetnictví a jiné dokumentace, ochrana vlastních zájmů spolku. 
Zpracovávání rodného čísla členů spolku je nezbytným požadavkem při uzavírání pojistné 
smlouvy vztahující se na členy spolku při dosahování hlavního účelu spolku. 

Spolek může osobní údaje členů předávat třetím osobám – například smluvním pojišťovnám, 
osobám zpracovávajících účetnictví spolku nebo orgánům veřejné moci. 

Údaje o členech spolek zpracovává po dobu trvání členství, a ještě 3 roky po zákonu členství. 
Délka této doby je odůvodněna ochranou zájmů spolku v případě řízení o neplatnosti 
rozhodnutí orgánů spolku nebo o vzájemných nárocích mezi spolkem a členem (§ 242, § 259 
a § 629 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Údaje o zájemcích o členství, kteří 
nebyli do spolku přijati, spolek zpracovává po dobu 1 roku od oznámení rozhodnutí o nepřijetí 
za člena spolku. Délka této doby je odůvodněna ochranou zájmů spolku v případě řízení o 
neplatnosti rozhodnutí orgánů spolku (§ 259 občanského zákoníku). Uvedené doby neběží po 
dobu trvání řízení před orgánem spolku nebo orgánem veřejné moci. 

Za podmínek nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) mají 
členové a zájemci o členství právo (i.) na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR – zda a 
jaké údaje jsou zpracovány, (ii.) na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR – doplnění 
neúplných údajů, poskytnutí dodatečného prohlášení, právo na omezení zpracování podle čl. 
18 GDPR, (iii.) na výmaz osobních údajů – odstranění nepotřebných údajů, pokud dále není 
dán důvod pro jejich zpracování, (iv.) vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, (v.) na 
přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, (vi.) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Spolek nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů a osobní údaje nepředává do 
třetích zemí. 

Prohlašuji, že touto přihláškou vyjadřuji svoji svobodnou, pravou a vážnou vůli. 

 

 

V ______________________ dne ____________________________ 

 

 

 

 _______________________________ 

 vlastnoruční podpis žadatele 

 

 

 

 

Pozn. vyplněnou přihlášku pošlete písemně na adresu sídla spolku nebo elektronicky 
v ofocené podobě na adresu mail@educanova.cz, nebo ji předejte osobně členovi 
statutárního orgánu spolku. 

O výsledku přijímacího řízení za člena spolku budete informován/a do 1 měsíce od předání 
přihlášky. Pokud v této lhůtě nebude o přihlášce rozhodnuto, pak byla zamítnuta. 


