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Žádost o přijetí za řádného člena
Zapsaný spolek ASTMÁLEK 

Mládí 21, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ: 22719393 (dále jen „Spolek“)

Já, níže podepsaný, žádám o přijetí do Spolku a současně prohlašuji, že jsem se seznámil a 
souhlasím  s  platnými  Stanovami  Spolku,  včetně  práv  a  povinností  člena,  zavazuji  se  je 
dodržovat a respektovat, stejně jako i rozhodnutí orgánů Spolku, jsem seznámen s podmínkami 
členství, včetně výše členských příspěvků, které se zavazuji včas a řádně platit. Souhlasím s 
cílem  činnosti  Spoku  dle  článku  3.  Stanov  a  ve  své  činnosti  ve  Spolku  se  je  zavazuji 
respektovat.

Jméno a příjmení: …...................................................................  **Titul: ..............

Datum narození: ….......................................... **Rodné číslo: …................................

Bydliště: …........................................................................................................

…...................................................................................................................

Doručovací adresa (**pokud je jiná než adresa bydliště):................................................

…...................................................................................................................

Kontaktní e-mail: ….............................................................................................

Kontaktní mobilní tel.: …......................................................................................

**Chci být informován o novinkách a akcích z.s. Astmálek         ano              ne

**nepovinný údaj

Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: 
I. Poučení 
Údaje o jménu, příjmení, rodném čísle a adrese jsou považovány za osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem evidence členské základny Spolku a evidence placení členských 
příspěvků a jsou využívány k naplňování úkolů Spolku vyplývajících ze Stanov Spolku, zejména k realizaci práv a povinností 
členů Spolku a naopak. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Spolek. Pověřenými osobami pro zpracování a nakládání 
s  osobními  údaji  v  rámci  Spolku  jsou  osoby  uvedené  ve  vnitních  předpisech  Spolku,  do  kterých  je  zájemce  oprávněn 
nahlédnout.  
Jiným osobám mohou být zpřístupněny pouze se souhlasem subjektu těchto údajů, pokud zákon nestanoví jinak. Subjekt 
osobních údajů je oprávněn k pířstupu k osobním údajům vedeným o jeho osobě, má právo na jejich opravu a právo žádat o 
vysvětlení a odstranění závadného stavu. 
II. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Tímto prohlašuji, že mé osobní údaje uvedené v přihlášce za člena Spolku jsou pravdivé a správné a že souhlasím s tím, aby 
Spolek tyto údaje zpracovával pro účely výše uvedené, včetně zpracování pro potřeby přijetí rozhodnutí orgánů Spolku o 
mých právech a povinnostech, a to po dobu potřebnou k zajištění práv a povinností spojených s mým členstvím ve Spolku a 
po  jeho  ukončení  k  archivačním  účelům.  Současně  se  zavazuji  jakoukoli  změnu  zpracovávaných  osobních  údajů  bez 
zbytečného odkladu nahlásit Spolku tam, kde jsem evidován. 
 

V...................................................      dne:.....................................

Vlastnoruční podpis žadatele: …................................................................

http://www.astmalek.cz/

