
VZOR 
 

 

Členská přihláška 

Jméno a příjmení:  .................................................... …………….. ….................................. 

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

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

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

Organizační jednotka ČTU: ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE – PŘEPIŠTE JMÉNO KLUBU NEBO OSADY, P.S. 

OBLAST: ………………………… 

 

Datum a podpis člena ……………………………………………………………. 

V případě nezletilého 

Datum a podpis zákonného zástupce............................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce …………………………………….........…………………………………………… 

 

KLUB/OSADA/ODDÍL  - přihlášku přijal 

datum a podpis……………………………………………… …...................Jméno vedoucího … ……………………………………….…….            



VZOR 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením EU 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(GDPR) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů správci: 

Česká tábornická unie, z.s. IČO: 418 056 Sídlo: Kazašská 1426/6, 101 00 Praha 10 a 

……………………………………..................................................................... (uveď název, IČ a adresu VR oblasti)  

a …………………………………………….......................................................... (uveď název, IČ a adresu OJ, které se osoba stává 
členem). 

a to pro tyto účely: 

a) pro vnitřní potřebu ČTU: 
 k vedení seznamů a evidencí členů a účastníků akcí a předávání těchto údajů mezi organizačními jednotkami 

pro zajištění běžné činnosti ČTU v rozsahu, který jsem uvedl/a shora; 
 předávání osobních údajů partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti ČTU, popř. jejího financování 

v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, (rodné číslo), bydliště; 
b) pro propagační a informační účely: 

 vytváření propagačních materiálů ČTU obsahujících osobní údaje členů a účastníků akcí (ročenky – výroční 
zprávy, brožurky, časopisy, statusy na facebooku, zprávy na webech ČTU) v rozsahu – jméno a příjmení a dále 
fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů; 

 zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit ČTU nad rámec běžné 
činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon); 
 

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v tomto formuláři a závazné přihlášce do ČTU, a dále také 
název organizační jednotky, jejímž jsem členem a věková skupina, do které podle věku aktuálně patřím. 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu členství. Některé údaje jsou Správci zpracovávány i po skončení členství na 
základě zákonných povinností. 

Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám 
právo: 

 kdykoliv odvolat udělený souhlas účelů z bodu b), a to pro každý ze shora uvedených účelů v bodě b) 
samostatně, 

 vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány, 
 žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod. 

 
Beru na vědomí, že veškeré otázky zpracování a nakládání s osobními údaji v ČTU jsou upraveny ve Směrnici o nakládání 
s osobními údaji v ČTU, která je k dispozici na veřejném webu www.tabornici.cz 

 
V ............................................dne ......................................... 

Podpis: ( u nezletilého podpis zákonného zástupce) ……………………………………………………………………………. 



VZOR 
 

Minimalistická verze: 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením EU 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(GDPR) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů pro potřebu spolkové evidence 
a výkaznictví ČTU a pobočných spolků, a to v souladu se Směrnicí o nakládání s osobními údaji v ČTU, která je k dispozici 
na veřejném webu www.tabornici.cz. 

 
V ............................................dne ......................................... 

Podpis: ( u nezletilého podpis zákonného zástupce) ……………………………………………………………………………. 
 


