Souhlas se zpracováváním osobních údajů

PŘIHLÁŠKA
zájemce o členství ve spolku EDUCANOVA, z.s.
Já, níže podepsaný/á:
jméno a příjmení*: ……………………………………………………………………...
bydliště:* ………………………………………………………………………………...
datum narození:………………………. rodné číslo*…………………………………..
národnost*: ………………………. státní příslušnost*:……………………………….
emailová adresa*: ……………………………………………………………………….
telefon*: ……………………………………………………………………………………
tímto prohlašuji, že mám opravdový a vážný zájem stát se členem spolku EDUCANOVA, z.s.,
IČ 06445861, se sídlem v obci Přerov (dále také jen „spolek“), a že jsem se seznámil/a s platnými
stanovami tohoto spolku, které jsou volně k dispozici na adrese www.or.justice.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.
Prohlašuji, že touto přihláškou vyjadřuji svoji svobodnou, pravou a vážnou vůli.

V __________________ dne ___. ___. ________
(* povinný údaj)

…………………………………….
vlastnoruční podpis

Tímto dávám souhlas, aby spolek EDUCANOVA, z.s., IČ: 06445861, se sídlem Želatovská
2669/20, 750 02 Přerov, elektronická adresa: educanova@seznam.cz, jako správce zpracovával
mé osobní údaje, a to v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození a rodné číslo,
národnost a státní příslušnost, emailová adresa a telefon, a to k účelům spojených se členstvím
v tomto spolku, které je odvozeno od smluvního závazku – stanov spolku.
Jsem si vědom/a toho, že podle stanov spolku nemůže spolek bez mého souhlasu zveřejňovat
mé osobní údaje třetí straně.
Tímto rovněž dávám spolku souhlasem se zveřejňováním mých osobních údajů v rozsahu jména
a příjmení třetím osobám (např. prostřednictvím propagace spolku na internetu).
Tímto dávám spolku souhlas se zveřejňováním fotografií či videozáznamů z akcí pořádaných
spolkem, na kterých jsem byl účasten/účastna, a to v přiměřeném rozsahu.
Souhlasím s tím, aby spolek EDUCANOVA, z.s. zpracovával mé osobní údaje pouze za účelem a
v rozsahu shora uvedeném po dobu trvání mého členství ve spolku, a co se týče předchozího
odstavce, i po jeho skončení.
Osvědčuji, že je mi známo, že mám právo na to, abych (i.) tento svůj souhlas vzal kdykoliv zpět,
(ii.) požadoval po správci informaci, jaké údaje o poskytovateli zpracovává, (iii.) požadoval po
správci vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů, (iv.) vyžádal si přístup ke
zpracovávaným informacím a tyto nechal aktualizovat nebo opravit, (v.) požadoval výmaz těchto
údajů, (vi.) v případě pochybností se obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Beru na vědomí, že žádosti o likvidaci osobních údajů nemusí být vyhověno, pokud mé členství
ke spolku nebo jiný závazek k němu nadále trvá.

…………………………………….
vlastnoruční podpis

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

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

O výsledku přijímacího řízení za člena spolku budete informován/a do 14 dní od předání
přihlášky.

O výsledku přijímacího řízení za člena spolku budete informován/a do 14 dní od předání
přihlášky.

