
Přihláška 

 

do spolku Spolek rodičů a přátel MŠ Padochov, z.s. 

se sídlem Padochov 242, 664 91 Oslavany  

reg. Krajským soudem v Brně dne 15.3.2016, spisová značka L 21398  

IČ 04885651  

 

Příjmení  

Jméno  

Titul  

Datum narození  

Trvalé bydliště  
(ulice, číslo, PSČ, město) 

 
 
 

Korespondenční adresa 

(je-li odlišná od trv.bydliště) 

 
 
 

Telefon  

E-mail  

 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s planými Stanovami Spolek rodičů a přátel MŠ Padochov, 
z.s. (dále jen „Spolek“), jehož členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok schůze výboru Spolku, který 
rozhoduje o členství. Stvrzuji, 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. 
 

Tímto souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů pro vnitřní potřeby Spolku, pro uveřejnění 
fotografií a videí na webových stránkách www.spolekpadochov.cz, na prezentačních materiálech Spolku. Tyto činnosti 
budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas poskytují 
na dobu mého členství ve Spolku. 
 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na 
kontaktní údaje Spolku. Zpracování osobních údajů je prováděno předsedou Spolku, osobní údaje však pro Spolek mohou 
zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Spolek 
nevyužívá. 
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 
- vzít souhlas kdykoliv zpět, 
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, 
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení 
zpracování, 
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. 

 
Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. 

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

http://www.spolekpadochov.cz/

