
VATRA BOSKOVICE O. S.

PŘIHLÁŠKA ČLENA mladšího 18 let.

Jméno a příjmení člena:

Rodné číslo člena:

Bydliště:

Podpis člena*:

Matka jméno, příjmení:

bydliště:

telefon:

Otec jméno, příjmení:

bydliště:

telefon:

Kontaktní email:

Zdravotní stav, popřípadě potíže a medikace člena:

VATRA BOSKOVICE O. S. (dále jen Vatra) je dobrovolný nezávislý zájmový spolek dětí, mládeže i dospělých ve 
smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, který působí zejména v Boskovicích (klubovna Hradní 4) a 
v údolí řeky Březné u obce Drozdov, část Drozdovská pila (tábořiště). 
Členem Vatry se může stát každý člověk, který souhlasí s jeho cíli a chce se podílet na jeho činnosti tak, jak je 
uvedeno ve stanovách spolku, a hodlá zaslat roční členský příspěvek 400 Kč.

Identifikační údaje spolku a bankovní spojení: 
Sídlo: Květná 1580/40, 68001 Boskovice
IČ:  22881956
Statuární orgán: předseda Ing. František Krejčíř, Ph.D. (tel.: 608 713 297, email: somta@seznam.cz)
WWW: vatra-boskovice.cz (zde naleznete stanovy a informace o fungování oddílu)
Číslo účtu: 107 - 8894670287 / 0100
Variabilní symbol pro platbu členského příspěvku:
Roční příspěvek na rok 2015 činí 400 Kč. Prosíme, plaťte bankovním převodem a uveďte jméno dítěte.
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* v jistých případech dostačují tři kolečka.

VATRA BOSKOVICE O. S.

PŘIHLÁŠKA ČLENA mladšího 18 let.

ČLENSTVÍ VZNIKÁ zápisem do seznamu členů. K zápisu vede rozhodnutí výboru Vatry na základě řádně vyplněné a odevzdané 
přihlášky některému z vedoucích Vatry.

ČLENSTVÍ ZANIKÁ výmazem ze seznamu členů, k čemuž může dojít zejména z důvodu odhlášení člena (ústní či písemné) u 
vedoucího Vatry, nebo rozhodnutí výboru Vatry pro nezaplacení příspěvku, zrušení spolku, odvolání souhlasu se zpracováním 
osobních údajů či vážné porušení povinností člena.

NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI: Vyplněním této přihlášky dává zákonný zástupce člena Vatry mladšího 18 let souhlas Vatře jako 
správci osobních údajů (dále jen Správce) ke zpracování osobních údajů člena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a to po dobu jeho členství ve Vatře. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu nutném pro fungování Vatry, a to 
konkrétně:

1. Zajištění výchovné práce a běžných činností Vatry.

2. Evidenci členů Vatry.

3. Kontaktování členů Vatry a jejich zákonných zástupců při zajištění činnosti.

4. Poskytnutí údajů požadovaných po Vatře orgány veřejné správy při čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtů nebo při 
plnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

Správce zpracovává o každém členovi Vatry tyto osobní údaje:
a) Identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, údaj o pohlaví.

b) Kontaktní údaje – adresa, telefon, e-mail a podobné údaje.

c) Údaje o činnosti ve Vatře.

d) Fotografie, videa a zvukové záznamy vznikající při činnosti Vatry.

e) Údaje o zdravotním stavu a další údaje související s činností člena jako jsou tělesné schopnosti, dovednosti, zdravotní 
pojišťovna, škola a podobné údaje.

f) Údaje o zákonných zástupcích - jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail a podobné údaje.
Správce zpracovává nezbytné citlivé údaje o zdravotním stavu člena, které slouží k preventivní ochraně zdraví člena, pro posouzení 
účasti člena na činnostech Vatry a jako informace pro lékaře. Zákonný zástupce člena může souhlas se zpracováním citlivých údajů 
kdykoli odvolat.
Na základě písemné žádosti člena (nebo zákonného zástupce) Správce poskytne veškeré informace, které o členovi zpracovává.

PROHLÁŠENÍ
Rodič nebo jiný zákonný zástupce:

 prohlašuje, že se seznámil s podmínkami členství a souhlasí se vstupem člena do Vatry,

 souhlasí, aby byl člen veden k cílům Vatry a vykonával činnosti v souladu se stanovami a plány činností přijatých členskou 
schůzí Vatry,

 zavazuje se podpořit účast člena na akcích Vatry,

 souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů člena a jeho zákonných zástupců,

 výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu člena,

 zavazuje se podávat včas úplné a pravdivé údaje potřebné pro činnost člena ve Vatře.

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce:

Místo: Datum:

Jméno, příjmení a podpis vedoucího, který přihlášku převzal:

Místo: Datum:
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