Přihláška do oddílu Poutníci
spadajícího pod organizaci Mladí ochránci přírody Tuláci, z. s.

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
Jméno, příjmení
Datum narození
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
Trvalé bydliště
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
Zdravotní stav (prodělané nemoci, případné alergie, užívané léky a jiná omezení)
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
Jiné upozornění

Plavec: ANO / NE / ČÁSTEČNĚ
Smí dítě odcházet samo bez doprovodu:
•
•

ze schůzky oddílu na adrese Norská 16 v 18:30 (nebo v hodinu předem domluvenou)? ANO / NE
z jedno- a vícedenní akce z místa návratu?
ANO / NE

Smí se dítě samo přihlašovat na akce oddílu?

ANO / NE

Podpisem přihlášky bere člen a jeho zákonný zástupce na vědomí informace o zpracování osobních údajů
poskytnutých v této přihlášce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv.
GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Člen či jeho zákonný zástupce dále výslovně souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů
(prosím označte):
1. podobizen, fotek a videí
2. údajů o zdravotním stavu
3. kontaktů na bývalé členy

ANO - NE
ANO - NE
ANO - NE

Kontakty na zákonné zástupce
………………………………………………………
Jméno, příjmení

……………………………………
Mobil

………………………………………..….…
E-mail

………………………………………………………
Jméno, příjmení

……………………………………
Mobil

………………………………………..….…
E-mail

Datum: …......…......…......…......
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Informace o zpracování osobních údajů
Podpisem této přihlášky do oddílu bere člen oddílu a jeho zákonný zástupce na vědomí následující informace týkající se zpracování jeho
osobních údajů:
● Společnými správci osobních údajů jsou Mladí ochránci přírody, z. s., IČO 22875352, se sídlem Dittrichova 9, 120 00 Praha 2 (dále jako
„spolek MOP“) a pobočný spolek Mladí ochránci přírody, Tuláci, z. s., IČO 22887016, se sídlem U Císařské cesty 156, 103 00 Praha – Benice
(dále jako „MOP Tuláci“).
● Účelem zpracování osobních údajů je jejich nezbytné zpracování pro splnění smlouvy na základě této přihlášky, jejíž smluvní stranou je člen
oddílu [ve smyslu čl. 6. odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR)], a tedy řádného zajištění činnosti spolku, zabezpečení účasti člena na akcích spolku a zajištění dalších služeb s tím
souvisejících.
● Činností spolku se rozumí zejména zajištění výchovné a komunitní práce, pořádání akcí, vedení evidence členů a kontaktů na ně a jejich
zákonné zástupce a evidence účastníků akcí spolku.
● Rozsah zpracovávaných osobních údajů činí jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní a e-mailový kontakt pro účely sdělení
dalších informací týkajících se činnosti oddílu a pořádaných akcí, zejména organizační povahy. Spolek MOP zpracovává jméno, příjmení,
datum narození a adresu. Ostatní údaje zpracovává pouze MOP Tuláci.
● Zpracování osobních údajů bude probíhat pouze v nezbytném rozsahu, kdy tato listinná přihláška bude uchována v uzamykatelné skříni,
k níž mají přístup pouze oprávněné osoby a dále budou zpracovány elektronicky v zaheslované databázi. Osobní údaje budou následně
předány výhradně vedoucím zajišťujících organizaci oddílové činnosti, kdy tito jsou zavázáni k jejich ochraně, nesmí dané osobní údaje
poskytnout třetí osobě či je užít k jinému účelu než organizačnímu zajištění činnosti spolku.
● Doba zpracovávání osobních údajů je omezena na dobu členství člena v oddíle, poté budou zlikvidovány všechny listinné i elektronické
nosiče s osobními údaji účastníka, s výjimkou těch, které jsou zpracovávány na základě jiného účelu, zejména plnění právními předpisy
daná povinnosti archivace (účetní podklady).
Bližší informace o zpracování poskytne oprávněná osoba na e-mailu: mop@tulaci.eu.
Člen oddílu si je rovněž vědom svých práv, kdy se zejména jedná o právo na (i) informace o osobních údajích zpracovávaných správcem, (ii)
přístup k osobním údajům, (iii) opravu/aktualizaci nepřesných nebo nesprávných osobních údajů, (iv) vznesení námitky týkající se nepřesnosti
či nezákonnosti zpracování osobních údajů, (v) náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené takovým zpracováním, (vi) omezení zpracování
osobních údajů, (vii) přenositelnost osobních údajů a (viii) jejich výmaz, kdy tato práva může účastník uplatnit u oprávněné osoby na výše
uvedené e-mailové adrese.

Informace o transparentním účtu
Podpisem této přihlášky do oddílu bere člen oddílu a jeho zákonný zástupce dále na vědomí, že MOP Tuláci disponuje transparentním účtem č.
2400245567/2010 a v případě platby na účet MOP Tuláci, je zveřejněno datum, částka, název protiúčtu, variabilní, konstatní a specifický
symbol a zpráva pro příjemce.

Souhlas se zpracováním dalších osobních údajů
Člen oddílu dále výslovně uděluje souhlas se zpracováním svých dalších osobních údajů
1. podobizen, fotografií a videí, ať již jím poskytnutých nebo vytvořených během činnosti oddílu a křestního jména a přezdívky, za účelem
propagace a dokumentace historie oddílů a spolků na jejich webových stránkách a sociálních sítích, v tištěných médiích, kronikách či
v prostorách činnosti (zejm. v klubovnách spolku MOP a MOP Tuláci). Člen souhlasí, že jeho osobní údaje poskytnuté tímto souhlasem
budou správcem uchovávány po dobu existence spolku nebo po dobu kratší, pokud si to vyžádá platný právní předpis.
2. údajů o zdravotním stavu, zejm. o plavecké a tělesné schopnosti, zdravotních omezeních a údaje o zdravotní pojišťovně (tzv. citlivých
údajů). Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem posouzení zdravotního stavu člena pro účast na akcích spolku, slouží k preventivní
ochraně zdraví a případně také jako informace pro lékaře při ošetření v průběhu akce spolku. Člen souhlasí, že tyto osobní údaje budou
správcem uchovávány výhradně po dobu jeho členství ve spolku nebo po dobu kratší, pokud si to vyžádá platný právní předpis. Citlivé
údaje mají k dispozici pouze pověřené osoby MOP Tuláci přímo se podílející na aktivitách člena.
3. jména, příjmení, emailového a telefonického kontaktu za účelem informování o akcích spolku pro bývalé členy a veřejnost. Člen souhlasí,
že jeho osobní údaje poskytnuté tímto souhlasem budou správcem uchovávány po dobu existence spolku nebo po dobu kratší, pokud si to
vyžádá platný právní předpis či člen souhlas odvolá.
Po uplynutí lhůty pro oprávněné zpracovávání osobních údajů správcem, ať už z důvodu vypršení lhůty stanovené tímto souhlasem, nebo z
příslušného právního předpisu, správce dané osobní údaje vymaže.
Člen je tímto informován, že má právo tento souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu na mop@tulaci.eu, avšak odvolání se nevztahuje
na osobní údaje zpracovávané správcem na základě jiného titulu, zejména v rámci účelu plnění případného smluvního vztahu nebo dle
příslušných právních předpisů. Účastník výslovně prohlašuje, že tento souhlas je (i) svobodný, tedy nebyl uzavřen pod nátlakem ani v tísni; (ii)
konkrétní, tedy obsahuje jasně vymezené účely zpracování osobních údajů, kterým účastník porozuměl; (iii) informovaný, tedy že se účastník
seznámil s plným textem tohoto souhlasu a porozuměl mu. Zpracování těchto údajů podléhá stejné ochraně a zabezpečení, jaké správci
poskytují v jiných případech.
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