
Přihláška 

 

do spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Skuhrov nad Bělou, z. s. 

se sídlem Skuhrov nad Bělou 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou 

Identifikační číslo: 05118255 

Spolek byl zapsán u Krajského soudu Hradec Králové dne 16. 6. 2016 pod spisovou značkou L 10713. 

 

Příjmení: 
 

 

Jméno: 
 

 

Datum narození: 
 

 

Trvalé bydliště:  
(ulice, číslo, PSČ, 
obec) 

 

Korespondenční adresa: 
(je-li odlišná od  
trvalého  bydliště) 

 

Telefon:* 
 

 

E-mail:* 
 

 

 

*)  Souhlasím se zpracováním těchto osobních údajů: telefon, e-mail, a to na základě čl. 6, 

odst. 1, písm. a) GDPR („Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či 

více konkrétních účelů“) pro potřeby organizace Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Skuhrov nad Bělou, 

z.s. se sídlem Skuhrov nad Bělou 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou (dále jen „správce“ či „organizace“). 

Osobní údaje jsou zpracovávané zejména pro účely zefektivnění komunikace s organizací a informování o 
aktivitách organizace.  

Lhůta používání a shromažďování výše uvedených osobních údajů bude po dobu mého členství 
v organizaci.  

Beru na vědomí, že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na výše uvedenou 

adresu správce.  

Shromažďování a zpracovávání ostatních osobních údajů probíhá na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR 

(„Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro 

provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“).  

Správce výše uvedených osobních údajů prohlašuje, že přijal taková technická a organizační opatření, aby 

nedošlo k jejich zneužití. Dále se správce zavazuje, že poskytnuté osobní údaje nepředá třetí osobě bez 

souhlasu či vědomí subjektu údajů.“         

 Potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o mých právech v oblasti ochrany osobních údajů, a že 

poskytnutí osobních údajů prostřednictvím souhlasu je svobodné a dobrovolné, všem bodům jsem 

porozuměl(a).  

Beru na vědomí, že kdyby vyvstaly jakékoliv mé pochybnosti o zákonnosti použití mých osobních údajů, 

mohu se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který dozoruje nakládání s osobními údaji na území 

České republiky. 

 

Datum:         

        ………………………………………………………… 

          Podpis 

 


