PŘIHLÁŠKA DO KLUBU

DVOJKA PRO SENIORY
Pár důležitých rad, jak přihlášku vyplnit:
1. V přihlášce vyplňte všechna pole.
2. Pole vyplňte čitelně hůlkovým písmem.
3. Zkontrolujte, zda jste formulář na druhé straně podepsali.
Členství v klubu Vám přináší celou řadu výhod:*
zasílání informací o akcích pořádaných MČ Praha 2 nebo partnery klubu
a dalších aktivitách
kulturní a sportovní akce pro členy zcela zdarma, se slevou nebo za příjemné ceny
vzdělávací programy
přednostní účast na veškerých akcích připravovaných klubem Dvojka pro seniory
zasílání blahopřání
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*bližší informace o klubu Dvojka pro seniory získáte na webových stránkách www.praha2.cz v sekci klubu Dvojka pro seniory

Člen

Titul:
Jméno:

Ulice:

Příjmení:

Obec:

PRAHA 2

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Členem klubu se může stát osoba, která má trvalé bydliště na území Městské části Praha 2 a je starší 18ti let. Členství v klubu
je zdarma. Po obdržení členské karty můžete využívat všech výše popsaných výhod. Karta bude vystavena na Vaše jméno a je
nepřenosná. Podpisem této přihlášky potvrzujete, že jste se seznámil(a) s Všeobecnými podmínkami a závaznými pravidly klubu
Dvojka pro seniory a že s nimi souhlasíte.

SOUHLAS ke zpracování osobních údajů
ve smyslu 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 (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícími právními přepisy (dále jen „GDPR“)
Já, níže podepsaný(á), uděluji na základě níže uvedených informací a poučení Městské části Praha 2, nám. Míru 600/20,
Praha 2, IČ: 000 63 461 jako správci svůj souhlas, aby moje osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracovával za účelem
členství v klubu Dvojka pro seniory. Souhlasím s tím, aby moje osobní údaje byly zpracovávány po dobu mého členství
v klubu a dále po dobu jednoho roku od ukončení mého členství v klubu.
Rozsah osobních údajů, které budou zpracovávány: Titul, jméno, příjmení, bydliště a/nebo trvalý pobyt, datum narození,
telefon, email, číslo karty.
Prohlašuji, že jsem si vědom(a) mého práva souhlas kdykoliv odvolat. Způsob odvolání souhlasu lze písemnou formou
prostřednictvím vzoru „Odvolání uděleného souhlasu“, který je k dispozici u správce.
Dále prohlašuji, že jsem byl(a) správcem informován(a) o všech skutečnostech a okolnostech zpracování osobních údajů,
zejména totožnosti správce, účelech zpracování, operacích zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, době, po
kterou budou osobní údaje uloženy, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje budou zpřístupněny.
Dále jsem byl/a informován/a o právech, které mi GDPR přiznává, především o právu:
• souhlas kdykoliv odvolat
• požadovat informaci, jaké údaje o mně správce zpracovává
• na přístup k osobním údajům
• na opravu a doplnění
• na výmaz
• na omezení zpracování
• na přenositelnost údajů
• moci se obrátit v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na správce
nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Člen
Jméno a příjmení:
V Praze dne:
Podpis:

