
Stáj U Sepíka, z.s. 

PŘIHLÁŠKA – druh členství: „Mládež“ a „Přidružení členové“ 

 

Jméno člena: 

 

Příjmení člena: Titul člena: 

Datum narození člena: 

 

 

Kontaktní adresa člena: 

 

 

 

Telefon člena: 

 

 

E-mail člena: 

 

 

Odevzdáním přihlášky a zaplacením příspěvku vyjadřuji souhlas se stanovami Stáje U Sepíka z.s. a 

s pravidly schválenými společností. 

 

Vyplňte v případě nezletilého člena: 

Jméno zákonného zástupce: 

 

Příjmení zákonného zástupce 

Email zákonného zástupce Tel zákonného zástupce: 

V Dne Podpis (U osoby mladší 18ti let podpis zákonného zástupce) 

 

 

 

Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte přímo ve Stáji. 

O přijetí / nepřijetí přihlášky budete informováni na uvedený email. 

Roční členský příspěvek: 500 Kč / člen  

Členství vzniká dnem schválení písemné přihlášky předsednictvem spolku a úhradou 

členského příspěvku pro daný rok. Na schválení členství není právní nárok. 



Informovaný souhlas člena se zpracováním osobních údajů  

 
Já níže podepsaný …………………………………………………………………, 

(jakožto  zákonný zástupce dítěte………………………………………………………)*) 

 dávám výslovný souhlas Organizaci Stáj u Sepíka z.s. ke zpracování těchto osobních údajů 

 

1. Jméno, příjmení a datum narození člena        
2. Jméno a příjmení zákonného zástupce (je-li uveden) 
3. Kontaktní adresa člena (případně zákonného zástupce) 
4. Telefonní kontakt člena (případně zákonného zástupce) 
5. E-mailová adresa člena (případně zákonného zástupce) 

 

a to: 

 pro účel: členství ve Spolku Stáj U Sepíka z.s.  

a) Identifikace členů pro účely evidence a platby ročních příspěvků 

b) Kontaktování členů pro poskytnutí informací ohledně činnosti Spolku a nabídek služeb Spolku 

c) Poskytnutí jména, příjmení člena lektorům Stáje z důvodu vzájemné komunikace 

d) Poskytnutí údajů záchranným složkám ČR v případě úrazu či jiné újmy související s členstvím ve 

Spolku 

 

 

 Data budou uchovávána po dobu  trvání člensví.  Po skončení členství  budou data z IS 
vymazána a papírové dokumenty budou skartovány. 

 

 Data nebudou předávána třetím stranám (s výjimkou poskytnutím údajů záchranným 
složkám ČR). 

 

 Data budou uchována v Informačním systému naší Organizace a zabezpečena dle platné 
směrnice GDPR naší Organizace. 

 

 Budou zachována práva subjektu osobních údajů dle nařízení EU 2016/679 a to: 
- Právo na přístup k osobním údajům 
- Právo na opravu osobních údajů 
- Právo na výmaz osobních údajů 

 
 
Kontaktní údaje Správce osobních údajů jsou: 
 
 Název Organizace: Stáj u Sepíka, z.s. 
 Adresa Organizace: Poděbradova 1881, 289 22 Lysá nad Labem 
 Zástupce Organizace: Lucie Robková 
 Telefon: 773 581 069    

Email: lucie@robkova.net 
     
 
 
 V ………………………………………..…  Dne ………………..            Podpis …………………………………………… 

 

*) u osob mlasdších 18-ti let let vyplní zákonný zástupce 


