KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ
zapsaný spolek

Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby Klubu českého pohraničí
Já, níže podepsaný
příjmení, jméno, titul, hodnost:

............................................................................................

datum narození: ........................... název org. jednotky (MR; OR): ............................................
bydliště: .....................................................................................................................................
e-mail: ................................................................................. telefon: ..........................................

PŘIHLÁŠKA
ZA ČLENA
Já, níže podepsaný(ná), se přihlašuji k členství v nezávislém,
demokratickém a vlasteneckém sdružení občanů České republiky
Klubu českého pohraničí, jehož hlavním cílem je chránit a bránit zájmy
občanů České republiky před hrozbou novodobé germanizace a úsilí
o zachování suverenity a územní celistvosti České republiky.

Příjmení:   ........................................... Jméno:   .................................
Datum narození:   .................................. Titul: .............................
Profese:   ....................................... / ...............................................
Současná adresa:   ......................................................................
............................................................     PSČ:   ...........................
Číslo telefonu:  ...........................   E-mail:  ....................................................
Zároveň svým podpisem stvrzuji souhlas s evidencí a ochranou mých
osobních dat (ze zákona), uvedených na druhé straně této přihlášky.
................................................................
podpis

							

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů – dále jen „GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora
uvedených osobních údajů správcem:
Název: Klub českého pohraničí, zapsaný spolek;
IČO: 44 22 54 82 Sídlo: 111 21 Praha 1, Politických vězňů 1531/9
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 3611
(dále jen „správce“ nebo „spolek“) a to pro tyto účely:
a) 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 zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací v rozsahu –
jméno, příjmení, e-mail, registrující organizační jednotka;
- k zasílání informací, upozornění, zpravodaje, publikací, pozvánek a dalších materiálů
schválených Národní radou KČP.
(*Nehodící se, škrtněte.)
b) pro informační účely:
- vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční
zprávy, brožurky, časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně,
popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů;
- zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku
nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon);
- zveřejnění komunikačních údajů členů na web stránkách NR KČP resp. KR a OR KČP v rozsahu
jméno a příjmení;
- zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku – jméno a příjmení, registrující
organizační jednotka, případně spolu s fotografiemi.
(*Nehodící se, škrtněte.)
Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v tomto formuláři a na závazné
přihlášce do spolku, resp. přihlášce k odběru Zpravodaje KČP Hraničář.
Tento souhlas uděluji na dobu 20 let a prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že podle
výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo: kdykoliv odvolat
udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně nebo i souhrnně; vyžádat
si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány; vyžádat si opravu nebo doplnění
svých osobních údajů; žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod;
žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod
jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem; nebýt předmětem automatizovaného
individuálního rozhodování, včetně profilování; mám právo dostat odpověď na svou žádost bez
zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.
V ................................... dne ........................

podpis: ....................................................

