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

Adresa   ………………………………………………………………………………. 

(vyplňuje rodič / zákonný zástupce žáka Gymnázia Blovice) 

 

 

PŘIHLÁŠKA  

 

Přihlašuji se za člena Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Blovice, z.s., 

Družstevní 650, Blovice 336 13 (dále jen „spolek“) pro školní rok 2022/2023. 

Souhlasím se stanovami spolku *) a zavazuji se uhradit do 30. 11. 2022 členský 

příspěvek ve výši 300 Kč.  

Podpisem této přihlášky zároveň souhlasím se zpracováním mých 

osobních údajů v rozsahu a za účelem uvedeným na straně 2 této přihlášky. 

 

  V ……………………  dne …………………… 
 

………………………………… 
                                                                                                                 podpis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Stanovy spolku jsou k nahlédnutí v sekretariátu Gymnázia Blovice nebo na webových stránkách 

školy: https://www.gblovice.cz/sdruzeni_rodicu.php 

https://www.gblovice.cz/sdruzeni_rodicu.php
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Sdružením rodičů a přátel Gymnázia 

Blovice, z.s., Družstevní 650, Blovice, 336 13 (dále jen „spolek“) v rozsahu těchto údajů: 

jméno, příjmení, adresa. 

Souhlas je platný v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu 

nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou 

legislativou. 

Souhlas je poskytnut za účelem: 

• komunikace mezi členy spolku, 

• vedení evidence členské základny,  

• správy členských příspěvků a 

• k naplňování cílů v souladu se stanovami spolku. 

 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů spolkem po dobu mého členství ve 

spolku. 

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů spolkem: 

• Spolek je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným 

účelem.   

• Spolek je dále oprávněn poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům 

spolupracujícím se spolkem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento 

souhlas. S takovými subjekty se spolek zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné 

podmínky pro zpracování mých osobních údajů. 

 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních 

údajů a 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Byl/Byla jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/byla v 

souladu s příslušnou legislativou poučen/a o: 

• svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu, 

• svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu, 

• svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s 

ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, 

nebo byl souhlas odvolán. 

 

Byl/Byla jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na 

adresu Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Blovice, z.s., Družstevní 650, 336 13 Blovice. 


