SALESIÁNSKÉ HNUTÍ MLÁDEŽE
KLUB UHŘÍNĚVES–KOLOVRATY, z. s.
PŘÁTELSTVÍ 266, 104 00 PRAHA 10 - UHŘÍNĚVES

PŘIHLÁŠKA PŘIDRUŽENÉHO ČLENA
K ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Název kroužku, oddílu, klubu: ……………..…….……………………………
Vedoucí: …………….……….…………………….………………………………
Den konání: ……………………………………………………………………….
Hodina a místo schůzek: ………………...….…………………………………..

Identifikační údaje:
Jméno a příjmení: ……………………..…………………………………….…..
Datum narození: ………………..…..
Bydliště:……………………..….…………………………………PSČ:………...

Kontaktní údaje1:
Telefon: ……………….…………

Telefon rodičů: …………….……………..

E-mail: ……………………………………
Škola:………………………………….Třída:………………….………………...
Mám zájem o zajištění převodu z družiny2

ano

ne

Souhlasím s tím, že mé dítě bude odcházet domů bez doprovodu rodičů2
ano
ne
Žádám tímto o přijetí za přidruženého člena SHM Klubu Uhříněves-Kolovraty, z. s. IČ:
63834481, se sídlem Přátelství 266/26, Praha 22, 104 00 (dále jen „SHM klub“).
Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil se stanovami
Salesiánského hnutí mládeže, 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 dodržovat.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že v případě přijetí za člena SHM klubu jako
pobočného spolku se současně stávám členem SHM jako spolku hlavního v souladu
se stanovami.
Přijetím za přidruženého člena vzniká žadateli členství do 31.8.2023.
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, že souhlasím/nesouhlasím2 se zpřístupněním údajů o své osobě,
vedených v seznamu členů, třetím osobám na jejich odůvodněnou žádost. Beru na vědomí, že i
v případě nesouhlasu se zpřístupněním SHM údaje o mé osobě zpřístupní v případech, kdy je
k tomu povinno dle právních předpisů.

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 použitím, rozmnožováním 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, že SHM a SHM klub jsou oprávněny
archivovat a používat pořízené záznamy, u nichž 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://uhrineves.shm.cz/informace-gdpr/
Prosíme, seznamte se s nimi před odevzdáním/odesláním této přihlášky.

V ……………………….

dne …………………………

Podpis žadatele o členství:

Podpis zákonného zástupce:

3

………………………………

………………..………………….

Údaje o zákonném zástupci - jméno a příjmení: ………………………………………
Vztah k zastoupenému (matka, otec, opatrovník…): …………………………………..
Vyplní SHM:
Rozhodnutí o přijetí:

přijat/nepřijat2

Rozhodnutí přijal předseda klubu dne …………………….
Podpis předsedy klubu: …………………………………
Vysvětlivky:
1
Vyplňuje se dobrovolně, není nutné uvádět.
2
Nehodící se škrtněte.
3
Žadatel podepisuje vždy, i když je mladší 18 let nebo nemá plnou svéprávnost z jiného důvodu.

