www.ujezd.shm.cz; : ujezd@shm.cz
tel. na předsedu 734 435 332

Přihláška k přidruženému členství v SHM
pro školní rok 2020/2021

Žádám tímto o přijetí za přidruženého člena
SHM klubu Újezd u Brna, z. s., IČ: 652 65 599, se sídlem
Masarykova 38, 664 53 Újezd u Brna (dále jen „SHM“).

Obec, PSČ

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se
seznámil se stanovami Salesiánského hnutí mládeže, z. s.,
IČ: 45248176, se sídlem Přátelství 26, Uhříněves, 104 00
Praha (dále jen „Ústředí SHM“) a dalšími vnitřními
předpisy, kterými se Ústředí SHM a SHM řídí, souhlasím
s nimi a zavazuji se je v případě svého přijetí za člena
dodržovat. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že v případě
přijetí za člena SHM jako pobočného spolku se současně
stávám členem Ústředí SHM jako spolku hlavního
v souladu se stanovami.

dat. narození: __ __. __ __. __ __ __ __

Přijetím za přidruženého člena vzniká žadateli členství
na dobu 1 školního roku.

_______________________
Jméno a příjmení

_______________________
Ulice, číslo orientační

_______________________

Registrační poplatek činí 200,- Kč
některé kroužky vyžadují doplatek

Navštěvuji tyto kroužky:

______________________________

Údaje o zákonném zástupci:
Jméno a příjmení: ……………………………………

______________________________

Vztah k zastoupenému (matka, otec, opatrovník…):
______________________________
…………………………………..
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Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas s pořízením fotografií a audio/videozáznamů:

v seznamu členů:

Podpisem této přihlášky vyjadřuji ve smyslu § 84
a 85 zákona č. 89/2012 Sb. a v souladu s nařízením GDPR
souhlas s pořízením fotografií a/nebo audio/videozáznamů
své osoby během akcí pořádaných SHM či Ústředím SHM
a souhlas s jejich použitím, rozmnožováním a
rozšiřováním pro účely propagace, dokumentace a
informování o činnosti Ústředí SHM a SHM, zejména
s jejich zveřejněním na svých webových stránkách
v propagačních letácích a obdobných tiskovinách, na
profilech SHM či Ústředí SHM, na sociálních sítích typu
Facebook apod. Svůj souhlas uděluji dobrovolně s tím, že
SHM a Ústředí SHM jsou oprávněny archivovat a
používat pořízené záznamy, u nichž je souhlas nutný, po
dobu trvání souhlasu, maximálně však po dobu 50 let od
udělení souhlasu.

Podpisem této přihlášky vyjadřuji v souladu s
nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) souhlas se
zpracováním svých osobních údajů SHM a Ústředím SHM
jako hlavním spolkem po dobu trvání svého členství
v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště a druh
členství v SHM, a to pro účely vedení seznamu členů.
Veškeré změny těchto údajů se zavazuji bezodkladně
hlásit.
Současně prohlašuji, že souhlasím/nesouhlasím2
se zpřístupněním údajů o své osobě, vedených v seznamu
členů, třetím osobám na jejich odůvodněnou žádost. Beru
na vědomí, že i v případě nesouhlasu se zpřístupněním
SHM údaje o mé osobě zpřístupní v případech, kdy je
k tomu povinno dle právních předpisů.
Datum vyplnění:

……………………………………

Podpis žadatele o členství:1
……………………………….
Podpis zákonného zástupce:
……………………………….

Informace o zpracování osobních údajů
Ústředím SHM jako hlavním spolkem jsou zveřejněny a
volně dostupné na: http://ujezd.shm.cz/informace-ozpracovani-osobnich-udaju-ujezd/, informace o zpracování
osobních údajů SHM jsou zveřejněny a volně dostupné na
adrese:
http://ujezd.shm.cz/souhlas-se-zpracovanimosobnich-udaju-ujezd/.
Vysvětlivky:
1
Žadatel podepisuje vždy, i když je mladší 18 let nebo
nemá plnou svéprávnost z jiného důvodu.
2
Nehodící se škrtněte.
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