PŘIHLÁŠKA K PŘIDRUŢENÉMU ČLENSTVÍ V SHM
Identifikační údaje:

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………..
Datum narození: ……………………………………………………………..
Trvalé bydliště: ……………………………………………………………..
Škola: ………………………………………… Třída: …………………….
Telefon: ……………………………
E-mail:…………………………………
Telefon na rodiče: ……………………… E-mail na rodiče: ………………………
Po ukončení schůzky dítě (prosíme zaškrtněte)
odchází domů samo
vyzvedne některý z rodičů
V případě změny prosíme o písemné oznámení. Děkujeme.

Odjíţdí samo autobusem

Ţádám tímto o přijetí za přidruţeného člena SHM klubu Kostelec nad Orlicí, z. s.,
IČ: 75081075 se sídlem Tutleky 65 (dále jen „SHM klub“).
Jsem si vědom/a, ţe povinností člena klubu je zaplacení ročních členských příspěvků ve výši
800,- Kč, placených nejlépe v lednu příslušného kalendářního roku (leden 2019). Po domluvě
je moţné rozloţit na 2 splátky.
Svým níţe uvedeným podpisem potvrzuji, ţe jsem se seznámil se stanovami Salesiánského hnutí
mládeţe, z.s., IČ: 45248176, se sídlem Přátelství 266/26, Uhříněves, 104 00 Praha (dále jen
„SHM“) a dalšími vnitřními předpisy, kterými se SHM a SHM klub řídí, souhlasím s nimi a
zavazuji se je v případě svého přijetí za člena dodrţovat. Beru na vědomí a souhlasím s tím, ţe
v případě přijetí za člena SHM klubu jako pobočného spolku se současně stávám členem SHM jako
spolku hlavního v souladu se stanovami. Viz http://www.shm.cz//stanovy/
Přijetím za přidruţeného člena vzniká ţadateli členství na dobu do 31. 8. ............
Souhlas se zpracováním osobních údajů v seznamu členů:
Podpisem této přihlášky vyjadřuji v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „ GDPR“)
souhlas se zpracováním svých osobních údajů SHM klubem a SHM jako hlavním spolkem po dobu
trvání svého členství v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště, poskytnuté kontaktní
údaje, druh členství v SHM, a to pro účely vedení seznamu členů. Veškeré změny těchto údajů se
zavazuji bezodkladně hlásit.
Současně prohlašuji, ţe souhlasím/nesouhlasím2 se zpřístupněním údajů o své osobě, vedených
v seznamu členů, třetím osobám na jejich odůvodněnou ţádost. Beru na vědomí, ţe i v případě
nesouhlasu se zpřístupněním SHM údaje o mé osobě zpřístupní v případech, kdy je k tomu povinno
dle právních předpisů.
Vysvětlivky:
2
Nehodící se škrtněte.
3
Ţadatel podepisuje vţdy, i kdyţ je mladší 18 let nebo nemá plnou svéprávnost z jiného důvodu.

Souhlas s pořízením fotografií a audio/videozáznamů:
Podpisem této přihlášky vyjadřuji ve smyslu § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb. a v souladu s
nařízením GDPR souhlas s pořízením fotografií a/nebo audio/videozáznamů své osoby během akcí
pořádaných SHM či SHM klubem a souhlas s jejich pouţitím, rozmnoţováním a rozšiřováním pro
účely propagace, dokumentace a informování o činnosti SHM a SHM klubu, zejména s jejich
zveřejněním na webových stránkách SHM či SHM klubu, v propagačních letácích a obdobných
tiskovinách, na profilech SHM či SHM klubu, na sociálních sítích typu Facebook apod. Svůj
souhlas uděluji dobrovolně s tím, ţe SHM a SHM klub jsou oprávněny archivovat a pouţívat
pořízené záznamy, u nichţ je souhlas nutný, po dobu trvání souhlasu, maximálně však po dobu 50
let od udělení souhlasu.
Informace o zpracování osobních údajů SHM jako hlavním spolkem jsou zveřejněny a volně
dostupné na adrese: http://www.shm.cz//informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/, informace o
zpracování osobních údajů SHM klubem jsou zveřejněny a volně dostupné na adrese:
http://www.slechticishm.cz/gdpr-info. Prosíme, seznamte se s nimi před odevzdáním/odesláním
této přihlášky.
V ………………………. dne …………………………

Podpis ţadatele o členství:3 ……………………………….

Podpis zákonného zástupce: ……………………………….
Údaje o zákonném zástupci:
Jméno a příjmení

……………………………………….…………….

Vztah k zastoupenému (matka, otec, opatrovník…): …………………………………..

Vyplní SHM:
Rozhodnutí o přijetí: přijat/nepřijat

2

Rozhodnutí přijal předseda klubu dne …………………….

Podpis předsedy klubu: ……………………………………………..

Vysvětlivky:
2
Nehodící se škrtněte.
3
Ţadatel podepisuje vţdy, i kdyţ je mladší 18 let nebo nemá plnou svéprávnost z jiného důvodu.

