Přihláška do Klubu přátel Komunitního centra Archa

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

Bydliště …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum narození:………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

⃝ Mám zájem o standardní členství
⃝ roční
⃝ měsíční

⃝ Mám zájem o zlaté členství
⃝ Klasik
⃝ Plus

Tímto prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů (dle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a obrazových i
zvukových záznamů, na nichž je zachycena má osoba, pro propagační využití.
Správce osobních údajů: Komunitní centrum Archa, pobočný spolek Spolku Šumbarák
Identifikační číslo: 04104081
Adresa: 17. listopadu 596/36, Poruba, 708 00 Ostrava
zpracovává tyto kategorie osobních údajů (OÚ):
 Identifikační a adresní OÚ
 Filmové obrazové záznamy subjektu údajů užívajících Komunitní centrum Archa
Výše uvedené kategorie osobních údajů jsou zpracovávány manuálně, a to v potřebném rozsahu dle
stanovených účelů jednotlivých zpracování osobních údajů.
Účely zpracování osobních údajů jsou:
 úplná identifikace subjektu údajů a jiných osob v souvislosti s užíváním Komunitního
centra Archa.
 vymáhání škod vzniklých v souvislosti s užíváním Komunitního centra Archa.,
 statistické vyhodnocování zájmu o program Komunitního centra Archa.




prevence proti páchání trestné činnosti v prostorách Komunitního centra Archa a
odhalování trestné činnosti v tomto domě.
propagační účely

Osobní údaje jsou v podmínkách správce zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění
stanovených účelů, která je stanovena zvláštními právními předpisy nebo interními předpisy
zpracovanými k zajištění ochrany osobních údajů.
OU jsou v podmínkách správce zpracovávány pověřenými zaměstnanci správce OU, případně třetími
osobami při splnění podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. Přístup k OÚ mají pouze určení
zaměstnanci správce. Subjekt údajů výslovně souhlasí s tím, aby správce předal OÚ v odůvodněných
případech jakýmkoliv třetím osobám, se kterými spolupracuje v rámci své činnosti.
Subjekt údajů má právo dle § 12 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., požádat správce, aby mu poskytl
informaci o zpracování jeho osobních údajů. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování
osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem
zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji a povaze automatizovaného
zpracování. Dle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb. každý subjekt údajů, který zjistí nebo se
domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., zejména
jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení
případně požádat správce o nápravu takto vzniklého stavu.
Subjekt údajů svým podpisem stvrzuje, že souhlasí se zpracováním uvedených kategorií osobních
údajů, včetně data narození pro stanovené účely a na příslušné období. Zároveň svým podpisem
stvrzuje, že byl informován dle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., a dále že souhlasí
s poskytnutím osobních údajů třetím osobám dle výše uvedeného, a že poskytnutí osobních údajů
subjektem údajů je dobrovolné.
Datum:

Podpis uchazeče o členství:

Podpis pracovníka Centra:

