Členské číslo :
ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA
ASOCIACE VYCHOVATELŮ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, z.s.
Ratibořická 1700, 193 00 Praha 9, Horní Počernice
Příjmení a jméno
Titul
Datum narození
Adresa bydliště
Adresa zaměstnání
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail
Pracovní zařazení
KRAJ
GDPR – souhlas
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 souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46 /dále jen
Nařízení/ jsem informován a souhlasím, že v souvislosti s mým členstvím v Asociaci vychovatelů školských zařízení,
z.s. /dále jen Asociace) je Asociace oprávněna na základě Zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávat výše uvedené moje osobní údaje.
· Souhlasím, aby mé potřebné osobní údaje byly zpracovávány a archivovány dle předpisů týkajících se uchovávání
osobních údajů a případně využity jen za účelem evidence členské základny a pouze po dobu trvání individuálního
členství. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely
vědecké a pro účely archivnictví.
· Beru na vědomí, že Asociace předává Osobní údaje těmto zpracovatelům:
Příslušným orgánům státní správy a samosprávy, Institucím poskytující dotace
· Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
- Mít přístup ke svým osobním údajům /dle čl.15 Nařízení/
- Požadovat jejich opravu /dle čl.16 Nařízení/
- Na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl.17 Nařízení
- Na omezení zpracování osobních údajův případech dle čl. 18 Nařízení
- Na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
- Odvolat tento Souhlas podle čl.7 odst.3 Nařízení
- Podat proti Asociaci – správci údajů stížnost podle čl.77 Nařízení
· Prohlašuji, že jsem si text tohoto Souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji
svým vlastnoručním podpisem.
· Veškeré údaje slouží pouze pro potřebu AVŠZ z.s., jako podklady k Vašemu členství.
V _________________ dne:_____________

podpis ___________________________

Naskenovanou přihlášku zasílejte na adresu: avsz@email.cz

