
Přihláška 
do spolku Sdružení Prokop, z.s. 

se sídlem Zámek 2, 674 01 Třebíč 

reg. v spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. značka L 25821,     

IČ 07978383 

Příjmení  

Jméno  

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 Sdružení Prokop, 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 se budu 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. 
 
V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) souhlasím se zpracováváním shora 

uvedených osobních údajů:  

a) pro vnitřní potřebu spolku: 

• k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro 

zajištění běžné činnosti Spolku  

• předávání osobních údajů partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího 

financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, bydliště 

b) pro marketingové a informační účely: 

• vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů v rozsahu – jméno, 

příjmení, fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších 

osobních údajů 

Tento souhlas uděluji na dobu mého členství ve Spolku. 

Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že podle výše uvedených právních předpisů mám právo: 

• kdykoliv odvolat udělený souhlas pro uvedený účel v bodě b) 

• 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 

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. 

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


