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484/3, Nový Jičín, PSČ 741 01 

PŘIHLÁŠKA DO SRPŠ/ SOUHLAS SE 

ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním v souladu 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 volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). 

  

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ 

Nový Jičín Jubilejní 3, IČ 689 21 110, se sídlem Jubilejní 484/3, Nový Jičín, PSČ 741 01 (dále jen 

„Správce“), jsou  zpracovávány tyto osobní údaje: 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ RODIČE:  __________________________________ 

KONTAKTNÍ EMAILOVÁ ADRESA: __________________________________ 

TELEFON:     __________________________________ 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:  ___________________________________ 

TŘÍDA:     ___________________________________ 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem komunikace mezi členy, vedení evidence členské 

základny, správy členských příspěvků a k naplňování cílů spolku v souladu s jeho stanovami. 

Jsem informován/a, že osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu členství 

v SRPŠ a maximálně 3 měsíců ode dne, kdy členství ve spolku zanikne. V případně odmítnutí 

poskytnutí výše zmíněných kontaktních údajů mi nemůže být zasílána emailová komunikace 

spolku. 

Beru na vědomí, že Správce může předávat osobní údaje případnému zpracovateli, např. 

účetní nebo Základní škole a mateřské škole Nový Jičín Jubilejní 3. 

Dále jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:  

 mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení); 
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 požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení); 

 na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 

17 Nařízení, 

 na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 

 na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 

 odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 

 podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení 

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a svůj 

souhlas potvrzuji:  

 ANO*   NE* 

 

*Zaškrtněte zvolenou možnost 

 

 

Žádám o členství ve spolku SRPŠ a souhlasím s jeho stanovami: 

 ANO*   NE* 

 

*Zaškrtněte zvolenou možnost 
 

Členský poplatek na školní rok ve výši 300 Kč/dítě/rok budu hradit hotově 

 

 

 

 

 

V Novém Jičíně dne __________________  ______________________ 

        podpis rodiče 

 

 

 

 

 

 

Uchazeč přijat ke členství dne __________   __________________________ 

        podpis předsedy výboru spolku 


