
REGISTRACE staršího člena
Junák – český skaut, středisko Dobruška, z. s., IČO 42 88 52 81

Registrace do oddílu:☐ Člen oddílu R&R (15 – 26 let) – 400 Kč
Člen oddílu Oldskauti Dobruška nebo DoORS:

- tyto oddíly mají vlastní přihlášky.

☐ Aktivní činovník – 100 Kč
(Vedoucí oddílů, členové SRJ, revizní komise, zpravodajové)

Registrovaný člen (Všichni ostatní):

☐ Pracující dospělí –500 Kč
☐ Senioři – 200 Kč

Osobní informace

Jméno a příjmení:

Přezdívka: Rodné číslo:

Datum narození:

Škola/zaměstnání:

Kontakty na člena

Email: Telefon:

Trvalé bydliště

Ulice a číslo popisné:

Město/obec: PSČ:

Korespondenční adresa (liší-li se od trvalého bydliště)

Kontakt na zákonného zástupce (pouze je-li registrující se člen nezletilý)

Jméno a příjmení:

Email: Telefon:

Časopis (vyber, pokud chceš odebírat časopis) ☐ ANO ☐ NE
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REGISTRACE staršího člena
Junák – český skaut, středisko Dobruška, z. s., IČO 42 88 52 81

Vyplněním a podpisem této registrace dává člen Správci souhlas s přijetím člena a bere
na vědomí zpracovávání svých osobních údajů v souladu s Nařízením.
Člen:• prohlašuje, že se seznámil s podmínkami členství a souhlasí se vstupem do spolku Junák

– český skaut,• souhlasí, že se bude účastnit Činnosti a podpory výchovy podle skautských idejí,• bere na vědomí výše uvedený způsob zpracování svých osobních údajů po dobu členství,• výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů o zdravotním stavu a
v odůvodněných případech i údajů o svém náboženském přesvědčení a údajů o členství
v politických stranách či údajů o bezúhonnosti,• souhlasí v rámci běžné dokumentace Činnosti pro vnitřní potřeby spolku s pořizováním
a použitím fotografií a audiovizuálních materiálů zachycujících člena jednotlivě,
případně ve skupině s dalšími osobami,• se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje potřebné pro Činnost člena v
Junáku - českém skautu,• prohlašuje, že se seznámil se svými právy a právy člena v souvislosti se zpracováváním
osobních údajů, včetně práva na odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů.

Člen navíc (při zaškrtnutí níže uvedených možností):

☐ Souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování svých osobních údajů i po
skončení členství.
Souhlasí s pořizováním a použitím fotografií a audiovizuálních materiálů
zachycujících člena pro účel propagace Činnosti také na veřejně dostupných

☐ nástěnkách, webových stránkách organizace a obdobných místech,

☐ sociálních sítích (např. Facebook).

☐ Souhlasí s použitím osobních údajů pro další marketingové a informační účely.
(poznámka: na vyznačená místa výše proveďte křížkem svou volbu = souhlas)

V: ________________________ ,dne: ___________________

Podpis člena: __________________

Podpis zákonného zástupce
(pouze je-li člen nezletilý):

___________________________

Přijal: ______________________

Dne: _______________________Po
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