Přihláška do spolku Občanské sdružení Studánka
jméno a příjmení _____________________________________________
jméno a příjmení dítěte (dětí) ___________________________________
telefon ____________________e-mail ___________________________
Nejvíce zkušeností mám v oboru/spolku mohu pomoci s: ____________
___________________________________________________________

Tímto se přihlašuji ke členství ve spolku Občanské sdružení Studánka a zavazuji se řádně hradit příspěvky do
jeho fondu dle platných stanov.

datum a podpis

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (GDPR) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů.
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“), a to pro vnitřní potřebu spolku:


k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro
zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu, který jsem uvedl/a shora;



k zadání e-mailové adresy do adresáře schránky třídy k zasílání informací ze strany MŠ a zástupců
spolku v rozsahu – jméno, příjmení, e-mail.

Tento souhlas uděluji na dobu pěti let ode dne jeho udělení.
Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních
údajů mám právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu os.studanka@centrum.cz
- požadovat informaci, jaké mé osobní údaje spolek zpracovává,
- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat výmaz těchto osobních údajů,
- obrátit se na spolek v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů.
Celé znění Prohlášení o zpracování osobních údajů i Stanovy spolku najdete na
http://cms-studanka.cz/Obcanske-sdruzeni

datum a podpis

