
 

Přihláška k členství ve spolku Spolek Domov 2018 
(za člena se může přihlásit osoba starší 18ti let s trvalým bydlištěm na území ČR) 

 

 

Žádám o přijetí do spolku Spolek Domov 2018, IČO: 07114214, se sídlem Chuderov 53, 400 

02 Chuderov (dále jen „spolek“) a být jeho členem. 

 

 

Jméno a příjmení :  ................................................................................................... 

 

Adresa trvalého bydliště : ................................................................................................... 

 

Rodné číslo :    ................................................................................................... 

 

Telefon :    ................................................................................................... 

 

Email :    ................................................................................................... 

 

 

Svým podpisem stvrzuji, že v případě vzniku členství ve spolku budu respektovat jeho 

stanovy a vnitřní předpisy, se kterými jsem se před podpisem této přihlášky seznámil/a. Beru 

také na vědomí, že členství ve spolku vzniká dnem, kdy Rada spolku, na své nejbližší schůzi 

po dni podání přihlášky, rozhodne o přijetí žadatele.          

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 spolkem, a to pro tyto účely: 

a) pro vnitřní potřebu spolku: 

 k vedení seznamů a evidencí členů pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu, který 

jsem uvedl/a shora; 

 předávání osobních údajů partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, 

popř. jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, 

bydliště; 

 

b) pro marketingové a informační účely: 

 vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (výroční 

zprávy, brožurky, časopisy apod.) 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, službách a dalších výstupech aktivit spolku 

nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon); 

 zveřejnění profilu člena na webových stránkách, sociálních sítích spolku, popřípadě na 

veřejných vývěskách – jméno a příjmení, portrétová fotografie; 



 

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v této závazné přihlášce do spolku. 

Tento souhlas uděluji na dobu mého členství ve spolku a po dobu dalších 4 let po ukončení 

mého členství ve spolku ode dne jeho udělení. 

Prohlašuji, že jsem byl/a informován 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, 

 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, 

 žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů, 

 vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně 

souvisejícího profilování. 

 

 

 

Správcem osobních údajů je Spolek Domov 2018, spolek, IČO: 07114214, se sídlem 

Chuderov 53, 400 02 Chuderov, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ústí  nad Labem, oddíl L, vložka 11220. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V .................................................     dne .........................     Podpis ............................ ........... 

 


