PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
BIKE 2000
Příjmení:

………………………………………….………………………….…………….

Jméno: …………………………….………………..…… Titul: …………..………..
Dat.nar.:

…………………….…………. Rod. č.: ………………...…………….…….

Trv. bydliště:

……………………………………………..…………………………....………
……………………………………………… PSČ: ……………..…...……..

Tel.:

…………………………….. E-mail: ……………………….……………………….

Potvrzuji, že všechny údaje jsou pravdivé. Současně tímto uděluji Sdružení souhlas v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 - Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů – text souhlasu je obsažen na zadní straně tohoto formuláře .
Ke stvrzení svého výše uvedeného projevu vůle připojuji svůj podpis:

Datum: ………………

Podpis/Podpis zákon. zástupce: ………………………………………

Rozhodnutí valné hromady o přijetí dne:

…………………………………………..
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Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů nezletilého, včetně pořizování jeho fotografií v rámci reportážní činnosti Sdružení, a to
k propagaci činnosti Sdružení. Tento souhlas uděluji pouze Sdružení, který nesmí s výjimkou zákonem stanovených případů tyto
osobní a citlivé údaje poskytnout třetím osobám, a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem
a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. Dále prohlašuji, že jsem byl/a důkladně seznámen/a, a že jsem
srozuměn/a s následujícími právy:
1.

právo tento souhlas kdykoliv písemně odvolat. Sdružení je povinno po obdržení mého oznámení odvolání mého souhlasu
přestat zpracovávat osobní údaje nezletilého pro propagační účely, avšak za podmínky, že byla ověřena a potvrzena moje
identita, jakožto žadatele a zákonného zástupce subjektu údajů,
2. právo vznést u Sdružení písemnou námitku proti zpracování osobních údajů nezletilého a právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů, pokud mám důvodnou obavu, došlo k újmě na právech nezletilého,
3. právo přístupu k osobním údajům nezletilého zpracovávaných Sdružením, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení
zpracování, a právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné,
4. právo požadovat od Sdružení následující informace o: účelu zpracování osobních údajů; o kategorii dotčených osobních
údajů; o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, a základní informace
týkající se použitého postupu, významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro nezletilého.
Tento souhlas je udělen na celou dobu účasti mého syna/dcery ve Sdružení.
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