63. Pionýrská skupina SOSNA
Registrační list člena
2016
Údaje člena
Jméno:
Datum narození:

Příjmení:
Zdravotní pojišťovna:

E-mail:
Adresa trvalého bydliště:
Město:

PSČ:

Informace o zdravotním stavu a jiných problémech:

Údaje zákonných zástupců
OTEC – MATKA – JINÝ:
Jméno:
Mobilní telefon:

Příjmení:
E-mail:

Adresa trvalého bydliště:
Město:

PSČ:

OTEC – MATKA – JINÝ:
Jméno:
Mobilní telefon:

Příjmení:
E-mail:

Adresa trvalého bydliště:
Město:

PSČ:

Potvrzení a souhlas s podmínkami přihlášení a uložením osobních údajů
Potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby spolku Pionýr, z. s. (dále jen Pionýr) správnost
údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Pionýr jako správce prostřednictvím svých organizačních jednotek
zpracovával v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů mé osobní údaje, uvedené na této přihlášce. Správce je
oprávněn zpracovávat mé osobní údaje prostřednictvím svých zpracovatelů (organizačních jednotek), přičemž beru na vědomí, že
takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Správce může používat mé osobní údaje ke své
činnosti v souladu se Stanovami Pionýra a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou, do odvolání
tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje.
Způsob zpracování údajů řeší interní směrnice spolku. Souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů dítěte v rámci činnosti, s
jejich archivací a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti pionýrské skupiny a Pionýra. Souhlasím, v případě nutného
ošetření, nebo vyšetření dítěte lékařem, s přepravou dítěte k lékaři soukromým osobním vozidlem.
Členský příspěvek ve výši 300,- Kč na osobu uhraďte na účet PS č. 207682379/0800, var. symbol datum narození.

V: ........................ Dne: ..........................

Podpis rodičů: ............................................
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