Přihláška do spolku HOJNOST z.s.
Tišnov, Brněnská 178
Podáním této přihlášky vyjadřuji svůj zájem stát se členem/členkou spolku HOJNOST z.s. a aktivně
se podílet na jeho činnosti. Potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil(a) se stanovami spolku.
Souhlasím se stanovami, účelem a cíli spolku a zavazuji se jeho stanovy dodržovat. Zavazuji se
rovněž řádně platit členské příspěvky spolku.
Souhlasím s uchováváním, zpracováním a použitím mých níže uvedených osobních dat a údajů pro
účely a potřeby spolku Hojnost z.s. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně odobních
údajů. Poskytnuté údaje nebudou poskytovány žádné třetí straně, vyjma vyúčtování případných
dotací, pakliže to bude poskytovatel dotace vyžadovat.

Jméno a příjmení:......................................................................…....…....…
Datum narození:........................................................................…....…....…
Adresa: ….................................................................................…....…....…
Mobilní telefon:........................................................................…....…....…
e-mail:................................................................................…....…....…....…
Přihlašovací login:................................................................................…....
V …........................................... dne...................................
…...................................................
vlastnoruční podpis zájemce/zájemkyně o členství

Rozhodnutí o členství:
Přihlášku projednal Výbor na svém zasedání dne …..................... a rozhodl o členství výše
uvedené(ho) kladně/záporně.
V ….................. dne.......................

….........................................................
vlastnoruční podpis člena/členky Výboru

Milí členové spolku Hojnost,
V přihlášce do spolku HOJNOST jste vyjádřili souhlas se zpracováním os. údajů dle
platné právní úpravy. V souvislosti s platností evropského nařízení o ochraně osobních
údajů od 25.5. 2018 jsme analyzovali veškeré osobní údaje, které náš spolek
shromažďuje a zpracovává a zda je třeba změn v souvislosti s novou legislativou.
Můžeme vás ubezpečit, že již nyní jsme osobní data chránili dle požadavků zákona.
Ukázalo se však, že souhlas s poskytnutím os.údajů pro činnost spolku, jak máme nyní
uvedeno, není dostatečně konkrétní dle nové legislativy, proto si Vás dovolujeme
požádat o souhlas v upřesněném a doplněném znění, doplnění se týká fotografií,
videozáznamů a výrobků členů spolku. Doplnili jsme také informace a poučení, které
nová legislativa požaduje.
____________________________________________________________________
Svým podpisem dávám dle NAŘÍZENÍ 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 (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) výslovný souhlas spolku ke zpracování a
evidenci údajů uvedených v této listině pro účely činnosti spolku nebo v
případech stanovených zákonem.
Souhlasím také s tím, že je spolek oprávněn zpřístupnit údaje člena spolku v nezbytném
rozsahu orgánům státní správy, územní samosprávy, poskytovatelům grantů a dotací,
pakliže to vyžadují podmínky vyúčtování. Dále třetím osobám, které jsou nutné k
zabezpečení činnosti spolku, konkrétně dopravci z důvodu slevy jízdného, pro zajištění
ubytování, stravování a pro pojištění člena na akce. Osobní údaje je spolek oprávněn
zpracovávat a evidovat i po ukončení členství člena.
Správce vypracoval vnitřní předpis, který zajišťuje přijmout taková opatření, aby
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to zejména:
a) seznam osob, které mají k poskytnutým osobním údajům přístup;
b) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či
vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
c) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
Byl(a) jsem poučen(a) a řádně informována(a) o tom, že tento souhlas můžu kdykoliv
odvolat a zároveň jsem si vědom(a) svých práv, jakož i o dalších právech a
povinnostech zpracovatele vyplývajících z uvedeného nařízení.
Informace o zpracování osobních údajů:
Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je HOJNOST, z.s., se sídlem
Tišnov, Brněnská 178, 666 01, IČO 059 22 704
Osobní údaje (jméno, příjmení, titul, dat.nar., bydliště),, které jsou poskytovány správci
v rozsahu požadovaném přihláškou za člena spolku, jsou nezbytné pro řádné vedení

členské základny spolku a pro ochranu práv spolku a jejich poskytnutí je tak povinné.
Požadované osobní údaje jsou evidovány nejen ze shora uvedeného důvodu pro
oprávněnou činnost spolku, ale i z důvodu zajištění plnohodnotného využívání všech
práv a výhod spojených s členstvím.
Poskytnutí požadovaných kontaktních údajů jako je telefon či e-mail člena spolku je
dobrovolné, ale jejich poskytnutí umožňuje komunikaci se členem spolku a tím jeho
lepší informovanost o záležitostech spolku. Dobrovolné je rovněž poskytnutí souhlasu
k vystavení výrobků členů veřejnosti, k pořizování fotografií a videozáznamů člena
spolku, pokud se nejedná o případ, kdy tohoto souhlasu není třeba dle platné právní
úpravy. Vystavení výrobků, publikace fotografií a videí bude sloužit výhradně
k propagaci činnosti spolku nikoliv pro komerční účely.
Osobní údaje členů spolku jsou dále zpracovávány za účelem jejich zpřístupnění v
rozsahu požadovaném příslušným poskytovatelem finančních prostředků z fondů
Evropské unie, státního rozpočtu. Obdobně platí pro poskytovatele dotací, grantů
apod. z jiných veřejných či soukromých zdrojů, zejména z krajů a obcí, nadací či
podnikatelského sektoru. Osobní údaje budou poskytnuly jen v rozsahu, který je
nutný pro řádné vyúčtování a prokázání podmínek podpory.
Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně členy spolku, a to i s
případným využitím podpory a systémů třetích osob (zejména účetnictví a daňové
povinnosti spolku) za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a
dalšími právními předpisy.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu neurčitou, resp. do doby,
než člen spolku svůj souhlas odvolá. Člen spolku má právo svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.
Člen spolku má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům
zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu
zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování
a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného
odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
informace předá. Zjistí-li člen spolku, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s
ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo
požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto
vzniklého stavu.
Nesouhlasím s poskytnutím dobrovolných údajů (mail, telefon, výrobky, foto, video),
uveďte konkrétně, v opačném případě proškrtněte:

………………………………………………

V ……………………………… dne…………………………
……………………………………………………
jméno a příjmení člena

…………………………………………………………
podpis člena

