PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU
Lezecká asociace nezávislých odborníků, z. s.
se sídlem Ruská 784/64, Praha – Vršovice, PSČ 101 00, IČ: 08802998,
spisová značka L 72915 vedená u Městského soudu v Praze

Název

Sídlo

IČ

DIČ

Zápis v rejstříku (obchodní, živnostenský, jiný)

Statutární zástupce (jméno, příjmení, titul, funkce)

Fyzická osoba pověřená zastupovat právnickou osobu jako člena ve spolku (jméno, pří‑
jmení, titul, funkce)

Úplná fakturační adresa (pokud není shodná s adresou bydliště nebo sídla)

Telefon (pověřená osoba)

E‑mail (pověřená osoba)

Svým podpisem jako statutární zástupce stvrzuji, že uvedená právnická osoba má zájem stát se členem spolku
Lezecká asociace nezávislých odborníků, z. s. (zkratka LANO, dále jen „Spolek”), že jsem se seznámil/a se
stanovami, a souhlasím s nimi. Jsem připraven/a respektovat výrok prezidia Spolku, které rozhoduje o členství.
Stvrzuji, že v případě vzniku členství bude uvedená právnická osoba plnit veškerá práva a povinnosti člena
Spolku, bude se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a bude se řídit stanovami a vnitřními
předpisy Spolku. Beru na vědomí, že přihláška se podává v písemné nebo elektronické formě (fotografie,
scan) k rukám prezidenta Spolku. Písemně se přihláška podává zasláním do sídla Spolku nebo osobně
do rukou člena prezidia či pověřené osoby. Elektronicky se přihláška podává na e-mailovou adresu
tomas.binter@tiscali.cz.

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „GDPR“):
jsem informován/a, že v souvislosti s členstvím uvedené právnické osoby ve Spolku (dále rovněž „Správce“) je
Správce oprávněn zpracovávat mé osobní údaje jako statutárního zástupce popř. osobní údaje osoby pověřené
zastupovat uvedenou právnickou osobu ve spolku – jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště,
korespondenční adresa, telefon a e-mail, druh členství, příslušnost k právnické osobě, záznam o placení členských
příspěvků, o kvalifikacích a funkcích ve Spolku (dále jen „Osobní údaje“). Právním důvodem zpracování osobních
údajů je smlouva.
Veškeré Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny, informací o činnosti
Správce, plnění účelu, pro který byl Spolek založen, a s tím souvisejícími činnostmi (např. pořádání akcí, propagace
činnosti Správce apod.).
Jsem informován/a, že uvedené Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu členství uvedené
právnické osoby ve Spolku a nejdéle po dobu 5 let ode dne, kdy přestane být členem Spolku.
Beru na vědomí, že Správce může předávat Osobní údaje těmto zpracovatelům: Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy do rejstříku, který je informačním systémem veřejné správy, a slouží k vedení údajů o sportovních
organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních (v souladu s § 3a odst. 6 uvedeného zákona jsou v rejstříku
uvedené osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let ode dne, kdy bylo členství ve Spolku ukončeno), svým
dodavatelům a osobám, jejichž služby při své činnosti využívá (tzn. příjemcům). Těmito příjemci jsou např. subjekty
poskytující účetní služby, poštovní služby, právní služby, IT služby, provozovatelé platebních bran, správci domén,
poskytovatelé technické podpory apod. Tyto subjekty budou zpracovávat osobní údaje buď jako samostatní
správci (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to nezávisle
na Spolku), nebo jako zpracovatelé (tedy subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro Spolek, a to na základě
jeho pokynů).
Vedle toho může Spolek poskytovat osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud mu tuto povinnost ukládají či
v budoucnu budou ukládat obecně závazné právní předpisy, případně orgánům či subjektům majícím na starost
poskytování dotací a zpracovávání žádostí o ně. Tito příjemci budou zpracovávat osobní údaje zejména jako
samostatní správci. Za příjemce však nejsou považovány orgány veřejné moci v rámci výkonu svých vyšetřova
cích pravomocí.
Osobní údaje závodníků, odborných pracovníků popř. dalších členů mohou být za účelem předpokládaným
smlouvou mezi Spolkem a členem předávány také mezinárodním sportovním organizacím.
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR zpracoval Správce jména, příjmení, fotografie, videa a zvukové záznamy členů uvedené právnické osoby za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace v médiích, prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram,
Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Beru na vědomí, že Spolek bude
toto svolení archivovat za účelem budoucího prokázání, že jsem mu toto svolení udělil/a. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to v písemné nebo elektronické formě (fotografie, scan) k rukám prezidenta Spolku. Písemně se souhlas
odvolá zasláním projevu vůle do sídla Spolku nebo osobně do rukou prezidenta či pověřené osoby. Elektronicky
lze souhlas odvolat zasláním zprávy na emailovou adresu tomas.binter@tiscali.cz.
Beru na vědomí, že podle GDPR mám právo:
– na přístup k Osobním údajům, které se sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje, které se
mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k těmto Osobním údajům
a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;
– na opravu nepřesných Osobních údajů, které se mě týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování právo
na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;
– na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže Osobní
údaje, které se mě týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvolám poskytnutý
souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);
– na omezení zpracování Osobních údajů v případech vymezených čl. 18 GDPR;

– na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;
– vznést námitku proti zpracování Osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
– nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně
profilování, které pro mě má právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR;
– na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý případ
porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob
dle čl. 34 GDPR.
Dále beru na vědomí, že v případě pochybností o zpracovávání osobních údajů mám právo podat stížnost k Úřadu
pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), který je v této oblasti dozorovým orgánem.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním.
To stvrzuji vlastnoručním podpisem.
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Podpis

