Přihláška pro školní rok 2018/2019
Turistický oddíl mládeže TOM 2611

LESANI
Asociace TOM, oddíl 2611 LESANI - Kamil Wierzgoń, Družby 1125, 735 06 Karviná
IČO: 70896372, Tel. 606 780 380, e-mail: lesani@atlas.cz
Absolutorium ved. oddílu 13197/51-2001/09/162 Bank. účet: 2300195662/2010

Jméno a příjmení:

…………………………………………………………………………………………………

Adresa bydliště:

…………………………………………………………………………………………………

Zdravotní pojišťovna:

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

Omezení vyplývající ze zdravotního stavu: ………………..……………………………………………………
E-mail na rodiče: ………………………………….…………………………………………………………………………
Telefon na rodiče: ……….…….………… ………..……………… .. Číslo pasu: ……….……… ………………
/ V / Prohlášení a souhlas
Vyplněním a podpisem této přihlášky dává zákonný zástupce Správci souhlas se zpracováváním osobních údajů člena
v souladu s Nařízením.
Zákonný zástupce:
• prohlašuje, že se seznámil s podmínkami členství a souhlasí se vstupem člena do spolku Asociace turistických
oddílů mládeže ČR,
• souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů člena a jeho zákonných zástupců po dobu
členství,
• výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu člena a v odůvodněných případech
i údajů o bezúhonnosti,
• souhlasí v rámci běžné dokumentace činnosti pro vnitřní potřeby spolku s pořizováním a použitím fotografií
a audiovizuálních materiálů zachycujících člena jednotlivě, případně ve skupině s dalšími osobami,
• se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje potřebné pro činnost člena v Asociace turistických
oddílů mládeže ČR,
• prohlašuje, že se seznámil se svými právy a právy člena v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, včetně
práva na odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů.
Zákonný zástupce navíc (při zaškrtnutí níže uvedených možností):
Souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů člena a jeho zákonných zástupců
i po skončení členství.
Souhlasí s pořizováním a použitím fotografií a audiovizuálních materiálů zachycujících člena pro účel
propagace činnosti také na veřejně dostupných nástěnkách, webových stránkách organizace a obdobných
místech,sociálních sítí (např. Facebook).
Souhlasí s použitím osobních údajů pro další marketingové a informační účely.
Souhlasí s užitím finančního přebytku z akcí pořádaných oddílem (v případě, že vyúčtování akce bude
v kladných číslech) pro potřeby oddílu, hlavní činnost oddílu.
Do 2.10. 2018. a 29.1.2019 zaplatím členský příspěvek 700,- Kč .
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
ODDÍL
………………………………………………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce

………………………………………..
Datum přijmutí přihlášky

………………………………………………………………
datum podpisu

………………………………………..
podpis vedoucího oddílu

………………………………………………………………
podpis zákonného zástupce

