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PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ 

 

 
Na základě seznámení se Stanovami spolku Za krásnou Olomouc se přihlašuji k členství v 

tomto spolku a zavazuji se respektovat a všemožně podporovat jeho cíle. 

 

 
Jméno a příjmení: 

 
 

Datum narození: 

 
 

Bydliště: 

 
 

Kontaktní údaje 

 
Telefon: 

 
 

E-mail: 

 
 

Obor činnosti (profese): 

 
 
 
 
 

 
V Olomouci dne ………………………… Podpis ………………………………….. 

mailto:krasnaolomouc@seznam.cz
mailto:krasnaolomouc@seznam.cz


Ochrana osobních údajů 

Spolek Za krásnou Olomouc se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této 

smlouvy členem spolku poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu 

s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

Informace související se zpracováním osobních údajů člena spolku jsou obsahem Přílohy č.1, která je 

nedílnou součástí osobní dokumentace spolku. 

  



Příloha č. 1: Informace pro člena spolku při přijetí osobních údajů správcem 

Správce osobních údajů 

Název spolku: Za krásnou Olomouc 

IČO: 226 89 931 

Adresa: 779 00 Olomouc, Kosinova 874/7 

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7807 
 

E-mail: krasnaolomouc@gmail.com 

Tel:  736 605 139 

Právní základ pro zpracování 

 Zakladatelská listina spolku 

 Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů, která vyplývá z výše zmíněné 
společenské smlouvy. 

 Plnění právní povinnosti dané zvláštním právním předpisem 

 Oprávněný zájem správce osobních údajů daný výsledkem takovéhoto určení, nezbytností 
zamýšleného zpracování a tím, že takovýto zájem nepřevažuje zájmy nebo základní práva a 
svobody subjektu údajů. Přičemž subjekt údajů má právo vznést námitku proti takovémuto 
zpracování. 

 Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Účel zpracování 

Spolková činnost 

Příjemci osobních údajů 

 Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány) 

 Poskytovatelé údržby informačního systému 

 Další příjemci dle potřeb a pokynů spolku 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné společenské smlouvy a po jejím 
skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský 
zákoník), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (Nařízení GDPR). 



Práva subjektu osobních údajů 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt osobních údajů má právo od správce – spolku 
získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým 
způsobem jsou zpracovávány. Subjekt osobních údajů má také právo, aby správce-spolek bez 
zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní 
údaje má subjekt osobních údajů právo kdykoli doplnit. 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – spolku 
zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu osobních údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité 
podmínky a subjekt osobních údajů o to požádá. 

Subjekt osobních údajů má právo, aby správce – spolek v určitých případech omezil zpracování jeho 
osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – spolku, třetí 
strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 
moci, má subjekt osobních údajů právo kdykoli vznést námitku. 

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu osobních údajů možnost získat osobní údaje, které 
správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému 
správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje 
subjektu osobních údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění společenské smlouvy, ke které subjekt 
osobních údajů přistoupil, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. 

V případě, že bude subjekt osobních údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů 
prováděné správcem – spolkem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro 
ochranu osobních údajů. 

Více informací o právech subjektu osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) 

 

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

 ...............................................................................................  

 

 

 

  



Příloha č. 2 Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Já, níže podepsaný 

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

narozen dne:  .........................................................   

Bydliště:  ...............................................................................................................................................  

Kontaktní údaje (e-mail, telefon):  .........................................................................................................  

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů beru na 

vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů správcem: 

Název spolku: Za krásnou Olomouc 

IČO: 226 89 931 

Adresa: 779 00 Olomouc, Kosinova 874/7 

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7807 

E-mail: krasnaolomouc@gmail.com 

Tel: 736 605 139 

(dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely: 

a) pro informační účely: 

 vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční 

zprávy, brožurky, časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby 

samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů; 

 zveřejnění seznamu členů na webových stránkách spolku v rozsahu – jméno a příjmení; 

b) zasílání nabídek souvisejících se spolkovou činností 

 zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku 

nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail). 

 

 

 

 



Tento souhlas uděluji po celou dobu členství ve spolku. 

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován o mých právech, jako subjektu osobních údajů podle 

právních předpisů uvedených v příloze č. 2 

 

 

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

 ...............................................................................................  


