PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU
Spolek rodičů a přátel Domu dětí a mládeže ve Strakonicích
Podskalí 309, Strakonice 386 01, IČ 62516612
jméno a příjmení: (fyzická osoba starší 18 let)

datum narození:

bydliště:

telefon:

e-mail:

Nedílnou součástí přihlášky jsou informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním
osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 a dle z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Bez udělení Souhlasu se zpracováním
osobních údajů není přihláška úplná.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS S JEJICH ZPRACOVÁNÍM:
Uděluji tímto souhlas Spolku rodičů a přátel Domu dětí a mládeže ve Strakonicích, Podskalí 309, 386 01
Strakonice, IČ: 62516612, zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
dále jen "spolek", aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovával výše uvedené osobní údaje.
Beru na vědomí, že veškeré tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem nezbytných právních
povinností, vedení evidence členské základny a s tím souvisejících činností - kontaktování člena v
oprávněném zájmu, vyhodnocování, vedení účetnictví, synchronizaci plateb členských příspěvků a
následné archivaci dle platných právních předpisů.
Svým podpisem dávám výslovný souhlas ke zpracování údajů uvedených v této listině výhradně pro
účely spolku nebo v případech stanovených zákonem a potvrzuji správnost uvedených údajů.
Beru na vědomí, že mám právo tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, požadovat po Spolku informace,
jaké moje osobní údaje zpracovává, v případě pochybností požadovat po Spolku vysvětlení ohledně
zpracováných osobních údajů, vyžádat si u Spolku přístup k těmto mým osobním údajům a tyto údaje
aktualizovat, nechat opravit nebo být zapomenut, pokud to zákon umožňuje.

v

Vlastnoruční podpis:

dne

–

Vyplněný formulář vytiskněte, vlastnoručně podepište a odevzdejte pracovníkům DDM, případně
vyplněný naskenujte a zašlete na e-mail: srp@ddmstrakonice.cz

–

Členský příspěvek 50 Kč na školní rok hradí osoba starší 18 let (rodič, zákonný zástupce) pouze
jednou, bez ohledu na počet svých dětí navštěvujících kroužky DDM Strakonice

–

Poplatek 50 Kč na školní převeďte na bankovní účet spolku 2201014600/2010 a jako variabilní
symbol použijte číslo telefonu z vyplněné přihlášky. Nebo uhraďte v hotovosti na pokladně DDM
Strakonice.

–

Podrobné informace o činnosti spolku: http://ddmstrakonice.cz/srp-ddm/

–

informace: 383 322 216

