
 

 

 

Bankovní spojení IČ: 142 02 280 Tel.:  E-mail 

    

2802133410/2010 
 

Dat. schr.:  spolekzsmeteo@seznam.cz 

 

Spolek přátel ZŠ Meteo, z.s. 

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš 
 

 

 

Já, níže podepsaný / á: 

         

jméno, příjmení, titul:_____________________________ 

 

bytem: ________________________ 

 

e-mail: ________________________ 

 

telefon: ________________________ 

 
se tímto přihlašuji za člena 

 

Spolek přátel ZŠ Meteo, z.s.  

IČ: 142 02 280 

se sídlem Meteorologická 181/2, 142 00 Praha 4 (dále jen “spolek”) 

Prohlašuji, že jsem se seznámil se stanovami spolku a povinnostmi, které z nich pro mě 

jako člena spolku plynou a které budu plně respektovat. Zejména řádně hradit členské 

příspěvky, podílet se na dosahování cílů spolku v souladu se stanovami a chránit dobré jméno 

spolku. 

Souhlas s poskytnutím, zpracováním osobních údajů 
 

1. Uděluji tímto souhlas společnosti Spolek přátel ZŠ Meteo, z.s., se sídlem Meteorologická 181/2, 142 00 

Praha 4, IČ: 142 02 280 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 

jen “Nařízení”) zpracovala tyto osobní údaje: 

- jméno a příjmení 

- bydliště ( ulice, č.p. /č.o., město, PSČ) 

- e-mail 

- telefonní číslo 
 

2. Jméno, příjmení, bydliště, bude Správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: 

- za účelem zasílání informací a aktivit o činnosti spolku, tak aby mohla být naplněna činnost 

spolku Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let. 

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to 

například zasláním emailu (spolekzsmeteo@seznam.cz) nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti 

Spolek přátel ZŠ Meteo, se sídlem Meteorologická 181/2, 142 00 Praha 4. 

 



 

 

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit 

se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování 

uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a 

zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. 

 

Jako subjekt prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů 

a svých práv podle GDPR. 

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údaje se 

zpracováním osobních údajů. 

 
 

V Praze dne :____________ 

 

 

 

 

_____________________ 

vlastnoruční podpis 

 

 

 

 
Za člena přijat dne:__________________ 

 

 
Správce: Spolek přátel ZŠ Meteo, z.s. 
 

 

 

 

 

_____________________ 

vlastnoruční podpis 
 

 


