Přihláška do Spolku rodičů Studánka
Jméno a příjmení _____________________________________________
Jméno a příjmení dítěte (dětí) ___________________________________
Telefon zákonného zástupce ____________________________________
E-mail zákonného zástupce _____________________________________
Nejvíce zkušeností mám v oboru/Spolku mohu pomoci s: _____________
____________________________________________________________
Tímto se přihlašuji ke členství ve Spolku rodičů Studánka a zavazuji se řádně hradit příspěvky do jeho fondu
dle platných stanov. Stanovy spolku najdete na http://www.cms-studanka.cz/Spolek-rodicu-Studanka
______________________________
datum a podpis

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů
Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů.
Správcem osobních údajů je spolek Občanské sdružení Studánka se sídlem Ke Kamýku 686, 142 00
Praha 4, IČ: 47608978, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod
spisovou značkou L 4272 (dále jen „spolek“).
Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i elektronické podobě.
Souhlas udělujete s účinností dnem podpisu po dobu členství ve Spolku rodičů Studánka. Svůj
souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemně na adrese spolku či elektronicky na adresu
os.studanka@centrum.cz. Současně můžete po spolku požadovat vysvětlení ohledně zpracovávání
osobních údajů, případně se na spolek obrátit v případě pochybností o dodržování povinností
související se zpracováním osobních údajů.
Svým podpisem udělujete Spolku rodičů Studánka svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní
údaje, obsažené v přihlášce, k těmto účelům:
 k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami
spolku pro zajištění běžné činnosti spolku;
 k předání informací vedení CMŠ Studánka (seznamy dětí a zákonných zástupců
s emailovým nebo telefonickým kontaktem sloužící zejména k zařazení do adresáře
schránky třídy k zasílání informací ze strany CMŠ Studánka a zástupců spolku).
Současně souhlasím s pořizováním fotek na akcích pořádané Spolkem rodičů Studánka a jejich
zveřejněním na webu www.cms-studanka.cz.
_____________________
datum a podpis

