Přihláška
do spolku Praha pro život z. s.
se sídlem Sazovická 479/23, 15521 Praha-Zličín
reg. městským soudem v Praze dne 22. 03. 19 pod č. j. L 71634/RD13/MSPH
IČ 08012725

Příjmení
Jméno
Titul
Datum narození
Trvalé bydliště
(ulice, číslo, PSČ, město)
Korespondenční adresa
(je-li odlišná od trv.bydliště)
Telefon
E-mail
Svým podpisem stvrzují, že jsem se seznámil/a a souhlasím se stanovami spolku Praha pro život z. s. (dále jen „spolek“), jehož členem
se chci stát.
Členem spolku Praha pro život z.s., se žadatel stává rozhodnutím o schválení jeho/jejího členství ze strany výboru spolku Praha pro
život z.s., a zaplacením členského poplatku ve výši 300,- Kč za rok na bankovní účet č. 2601608387 / 2010 vedený u Fiobanky, a.s.
Do zprávy pro příjemce v rámci platby prosím uveďte Vaše jméno a příjmení.
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 mých shora uvedených osobních údajů
ze strany spolku jako správce (škrtněte, v připadě souhlasu):
a) pro vnitřní potřebu spolku:
• k vedení seznamů a evidencí členů spolku;
• pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu účelu, pro který byl spolek zřízen;
• k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací.
b) pro marketingové a informační účely:
•
vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů v rozsahu jméno a přijmení (brožurky, časopisy) a
dále k pořizování a publikace fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami, bez připojení dalších osobních
údajů;
Tento souhlas udělují na dobu mého členství ve spolku.
Dále beru na vědomí, že tento souhlas je udělován svobodně a dobrovolně a že jej mohu kdykoliv odvolat písemnou informací,
zaslanou na adresu sídla spolku. Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před
odvoláním souhlasu. Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje o subjektu údajů jsou zpracovávány, je
oprávněn požadovat jejich opravu nebo výmaz a je oprávněn vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR). V případě nejasností
může subjekt údajů kontaktovat kontaktní osobu spolku, kterou je Emilie Schneider, prahaprozivot@email.cz.
Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.
V ……………………………….. dne …………….

Podpis……………………..

