PŘIHLÁŠKA
Lze zaslat poštou na dresu: Sdružení žen KDU-ČSL, Karlovo nám. 5, 128 00 Praha 2 nebo
na e-mail: sdruzenizen@kdu.cz
1.1

Příjmení, titul

1.2

Jméno

1.3

Datum narození
(dobrovolné)

1.4

Adresa

1.5

Telefon

1.6

E-mail

1.7

Členka KDU-ČSL

1.8

Kraj (podle místní
organizace KDUČSL)

1.9

Zájmy (dobrovolné)

ANO

V……………………. dne ………………….
2.1

Poučení o ochraně
osobních údajů

2.2

Souhlas se
zpracováním
osobních údajů

Podpis……………………………

Výše uvedené údaje jsou považovány za osobní a citlivé údaje podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a za osobní a zvláštní kategorii údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále GDPR).
Tyto údaje jsou zpracovány za účelem evidence členské základny SŽ KDU-ČSL a jsou
využívány výhradně k naplňování úkolů SŽ KDU-ČSL vyplývajících ze stanov SŽ KDU-ČSL,
zejména k realizaci práv a povinností členů SŽ KDU-ČSL a naopak. Správcem a zpracovatelem
osobních údajů je SŽ KDU-ČSL. Pověřenými osobami pro zpracování a nakládání s osobními
údaji v rámci SŽ KDU-ČSL jsou osoby uvedené ve vnitřních předpisech SŽ KDU-ČSL, do kterých
je zájemce oprávněn nahlédnout v kanceláři SŽ KDU-ČSL, Praha, Karlovo náměstí 5. Subjekt
údajů byl informován o jeho právech podle §12 a 21 zákona č.101/2000 Sb. a dle kapitoly III.
Práva subjektů údajů GDPR se zvláštním důrazem na práva uvedená v článcích 15 (Právo
subjektu údajů na přístup k osobním údajům), 16 (Právo na opravu), 17 (Právo na výmaz),
18 (Právo na omezení zpracování), 20 (Právo na přenositelnost údajů).
Tímto prohlašuji, že mé osobní údaje uvedené v přihlášce SŽ KDU-ČSL jsou pravdivé a správné.
Souhlasím s tím, aby SŽ KDU-ČSL tyto údaje zpracovávala pro účely uvedené v Poučení 2.1
včetně zpracování pro potřeby přijetí rozhodnutí orgánů SŽ KDU-ČSL o mých právech
a povinnostech a pro propagaci činnosti SŽ KDU-ČSL, a to po dobu potřebnou k zajištění práv
a povinností spojených s mým členstvím v SŽ KDU-ČSL a po jeho ukončení k archivačním
účelům po dobu 5 let.

V……………………. dne ………………….

Sdružení žen KDU-ČSL
Karlovo nám. 5
128 00 Praha 2

NE

Podpis……………………………

e-mail: sdruzenizen@kdu.cz
http://zeny.kdu.cz

