PŘIHLÁŠKA K ŘÁDNÉMU ČLENSTVÍ V SHM
Identifikační údaje:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Kontaktní údaje:1
E-mail:
…………………………………………………
Telefon:
…………………………………………………
Korespondenční adresa:
…………………………………………
Žádám tímto o přijetí za řádného člena SHM klubu ………………………………………………,
IČ: ……………………….., se sídlem …………………………….. .
Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil se stanovami Salesiánského hnutí
mládeže, z.s., IČ: 45248176, se sídlem Přátelství 266/26, Uhříněves, 104 00 Praha (dále jen
„SHM“) a dalšími vnitřními předpisy, kterými se SHM řídí, souhlasím s nimi a zavazuji se je
v případě svého přijetí za člena dodržovat. Současně se budu snažit vyvíjet svou činnost k naplnění
účelu SHM. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že v případě přijetí za člena SHM klubu jako
pobočného spolku se současně stávám členem SHM jako spolku hlavního v souladu se stanovami.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Svým níže uvedeným podpisem vyjadřuji souhlas se zpracováním svých osobních údajů
příslušným klubem a SHM jako hlavním spolkem po dobu trvání svého členství v rozsahu jméno,
příjmení, datum narození, bydliště, poskytnuté kontaktní údaje, 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.

Vysvětlivky:
1
Vyplňuje se dobrovolně, není nutné uvádět.
2
Nehodící se škrtněte.
3
Žadatel podepisuje vždy, i když je mladší 18 let nebo nemá plnou svéprávnost z jiného důvodu.

Informace ke zpracování osobních údajů:
Správci osobních údajů jsou Salesiánské hnutí mládeže, z.s., IČ: 45248176, se sídlem Přátelství 266/26, Uhříněves,
104 00 Praha a klub SHM uvedený výše, do nějž je přihláška podávána a který poskytnuté osobní údaje předává SHM
jako hlavnímu spolku. Účelem zpracování je vedení seznamu členů, osobní údaje se zpracovávají na základě souhlasu
subjektu údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dáván dobrovolně a jste oprávněn/a jej kdykoli odvolat.
Dále máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení
zpracování v případě, že je pro ně dán důvod. Stížnosti na zpracování osobních údajů lze podat u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.

Souhlas s pořízením fotografií a audio/videozáznamů
Svým níže uvedeným podpisem vyjadřuji ve smyslu § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb. souhlas s
pořízením fotografií a/nebo audio/videozáznamů své osoby během akcí pořádaných SHM či
jednotlivými SHM kluby a souhlas s jejich použitím, rozmnožováním a rozšiřováním pro účely
propagace a informování o činnosti SHM a jednotlivých klubů, zejména s jejich zveřejněním na
webových stránkách SHM či jednotlivých klubů, v propagačních letácích a obdobných
tiskovinách, na profilech SHM či jednotlivých klubů na sociálních sítích typu Facebook apod.

V ………………………. dne …………………………

Podpis žadatele o členství:3 ……………………………….

Podpis zákonného zástupce: ……………………………….
Údaje o zákonném zástupci:
Jméno a příjmení

…………………………

Vztah k zastoupenému (matka, otec, opatrovník…): …………………………………..

Vyplní SHM:
Rozhodnutí o přijetí: přijat/nepřijat2
Rozhodnutí přijal výbor klubu dne …………………….

Podpis předsedy klubu: ……………………………………………..
Vysvětlivky:
1
Vyplňuje se dobrovolně, není nutné uvádět.
2
Nehodící se škrtněte.
3
Žadatel podepisuje vždy, i když je mladší 18 let nebo nemá plnou svéprávnost z jiného důvodu.

