Spolek rodičů a přátel MŠ Klíček
sídlem Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, PSČ: 688 01
IČ: 055 82 032
zaps. ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. L 22214

PŘIHLÁŠKA do Spolku rodičů a přátel MŠ Klíček
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A. PŘIHLÁŠKA
Já, níže podepsaný/á žádám tímto do přijetí Spolku rodičů a přátel MŠ Klíček, sídlem Uherský
Brod, Primátora Hájka 2030, PSČ: 688 01, IČ: 055 82 032 (dále jen „Spolek“)
Příjmení
Jméno
Titul
Datum narození
Trvalé bydliště
(ulice, číslo popisné, PSČ,
město)
Korespondenční adresa
(je-li odlišná od trv.bydliště)
Telefon
E-mail

Prohlašuji,
-

-

že jsem se seznámil/a a přistupuji ke Stanovám Spolku;
že bude respektovat rozhodnutí výboru Spolku, který rozhoduje o členství;
že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena Spolku, budu se
aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními
předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku.
výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé.

V ……………………………….. dne ……………………………

Podpis……………………………………………………

B. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto uděluji Spolku rodičů a přátel MŠ Klíček, sídlem Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, PSČ: 688 01,
zaps. ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. L 22214 (dále jen „Správce“)
souhlas
a)

se zpracováním mých osobních údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení, titul, datum narození,
bydliště, emailový a telefonní kontakt;

b)

s pořízením fotografií mé osoby za účelem jejich užití pro veškeré propagační materiály nebo jiné
tiskoviny, informační materiály vydávané Správcem, jak v tištěné podobě, tak v elektronické
podobě, např. na webové stránky Mateřské školy, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres
Uherské Hradiště. Souhlasím s tím, že fotografie mohou být změněny, použity jako součást díla
souborného nebo mohou být použity pouze jejich části. Souhlasím s použitím fotografií spolu
s mými osobními údaji v rozsahu jména a příjmení.

Beru na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávány Správcem výlučně za účelem vedení členské základy
Spolku a s tím souvisejícími činnostmi. Doba zpracování těchto osobních údajů je po dobu trvání mého
členství ve Spolku, jakož i po dobu trvání účelu zpracování a dále po dobu, kterou Správci ukládají
obecně závazné právní předpisy.
Osobní údaje nebudou poskytovány třetí osobě (zpracovateli).
Beru na vědomí, že mám právo kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat bez
uvedení důvodu, a to oznámením na emailovou adresu spolekmsklicek@seznam.cz , požadovat po
Správci informace o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto
nechat aktualizovat nebo opravit, a dále mám právo požádat o výmaz těchto osobních údajů. Beru na
vědomí, že jsem oprávněn/a vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Při zpracování bude
Správce dodržovat veškeré bezpečností zásady ochrany pro zpracování osobních údajů. Za tímto účelem
přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Správce nebude
osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než je v tomto souhlasu vymezen. V případě pochybností o
dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit na Správce nebo
dozorující orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů.
Prohlašuji, že jsem byl/a dostatečně seznámen/a se svými právy týkající se zpracování osobních údajů.

V…………………………………………………..

…………………………………………………….
Jméno, příjmení

……………………………………………
podpis

