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Přihláška 
 

do Spolku přátel Dětského pěveckého sboru Osmikvítek 

se sídlem Štětínská 366/11, Bohnice, 181 00 Praha 8 

zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 68065 

Identifikační číslo 05944473 

Titul 
 

 

Příjmení/Název 
 

 

Jméno 
 

 

Adresa místa trvalého pobytu/Sídlo 
(ulice, číslo, PSČ, město) 
 
 

 

Doručovací adresa, na které člen 
Spolku/právnická osoba přebírá poštu, 
v případě, že není shodná s adresou 
místa trvalého pobytu/sídlem 

 

Datum narození/IČ 
 

 

Telefon 
 

 

E-mail 
 

 

Osoba jednající jménem člena ve 
Spolku (vyplňuje se jen má-li být 
členem Spolku právnická osoba) 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými Stanovami a dalšími vnitřními 

předpisy Spolku přátel Dětského pěveckého sboru Osmikvítek (dále jen „Spolek“), jehož členem 

se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok rady Spolku, která rozhoduje o členství. Stvrzuji, 

že v případě vzniku svého členství budu náležitě uplatňovat práva a budu plnit veškeré povinnosti 

člena Spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit 

stanovami a dalšími vnitřními předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak jako 

rozhodnutími orgánů Spolku. 

Zpracování osobních údajů bude prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména 

zákonem o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016. 

Informace o zpracování osobních údajů je dostupná na internetové adrese 

https://www.osmikvitek.cz/o-sboru/spolek-pratel-dps-osmikvitek/zpracovani-osobnich-udaju-

spolkem.html. 
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Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně 

osobních údajů mám právo: 

• kdykoliv odvolat udělený souhlas; 

• 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; 

• dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho 

měsíce od obdržení žádosti správcem; 

• podat proti Spolku jako správci údajů stížnost. 

Při komunikaci se Spolkem ve věcech ochrany osobních údajů se budu obracet na adresu 

spolek@osmikvitek.cz. 

Potvrzuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a správné. 

 

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

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a informační účely k: 

• zasílání informací o výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit Spolku nad rámec vnitřních 

potřeb Spolku v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon); 

• vytváření propagačních materiálů Spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční 

zprávy, brožurky, časopisy) v rozsahu jméno a příjmení, a dále fotografie, případně audio- 

nebo videozáznam Vaší osoby, případně též údaj o době a místě a příležitosti jejich pořízení, 

a to samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů 

(přičemž jste si vědom/a, že odvolání souhlasu může na straně Spolku vyvolat dodatečné 

náklady spojené s odstraňováním Vašich osobních údajů); 

• publikování propagačních materiálů Spolku (fotografií, případně audio- nebo videozáznamů) 

z akcí, kde jsou vyobrazeni členové Spolku, případně též údaj o jménu a příjmení, a dále 

o době a místě a příležitosti jejich pořízení, a to samostatně, popř. ve skupině s jinými 

osobami bez připojení dalších osobních údajů (přičemž jste si vědom/a, že odvolání souhlasu 

může na straně Spolku vyvolat dodatečné náklady spojené s odstraňováním Vašich osobních 

údajů); 

platný po dobu Vašeho členství ve Spolku (udělení souhlasu je dobrovolné a není podmínkou členství 

ve Spolku) a v případě propagačních materiálů Spolku dále po dobu odpovídající obvyklému životnímu 

cyklu takových materiálů (např. u brožurek se nepředpokládá jejich distribuce po uplynutí doby delší 

než 2 roky od jejich pořízení, u časopisů 5 let od jejich prvního vytištění, u internetových stránek 

se předpokládá obnova propagačních materiálů po zhruba 2 letech od jejich prvního zveřejnění). 

☐ Souhlasím ☐ Nesouhlasím     

(svou volbu označte křížkem ☒; pokud žádnou volbu neoznačíte nebo souhlas nepodepíšete, považuje 

se to za neudělení souhlasu) 

 

Dne ……………………………   Podpis………………………………………………………….. 
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