ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO BIOTECHNOLOGICKÉHO KLUBU TRAWA

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
DO

BIOTECHNOLOGICKÉHO KLUBU TRAWA
1.
Část
Na základě schválených stanov spolku TRAWA z.s. a jim podřízených vnitřních směrnic spolku TRAWA schválených dne 29.3. 2020 seskupením byl založený
biotechnologický klub TRAWA (dále jen BKT) pod záštitou spolku TRAWA z.s.. Cílem je rozvoj aktivit spolku TRAWA z.s. a klubové, členy BKT, využívání klubových
prostor k těmto účelům aj.
2.
Část
Členství v BKT je řízeno dle vnitřních směrnic a podmínek v nich uvedených v části XIII (Podmínky členství v biotechnologickém klubu TRAWA ). Touto přihláškou,
uvedením pravdivých osobních informací, a podpisem bez nátlaku, dobrovolně a vědomně stvrzuji, že jsem seznámen se stanovami spolku, vnitřními směrnicemi
a řádem BKT a souhlasím s podmínkami členství.
3.
Část
Souhlasím s pravidelnou platbou finančních příspěvků, po dobu mého členství, zajišťující chod BKT, provoz kluboven a jiných prostoru a aktivit ve spolku TRAWA
z.s. a dalším dle vnitřních směrnic. Slibuji, že finanční příspěvky, (partnerské příspěvky, dary), ve správné výši a intervalu, budu posílat na číslo účtu BKT (případně
spolku (2200979435/2010) uvedené ve směrnicích s poznámkou: BTK , rok, „Příjmení nebo Osobní členské číslo“ . Nebo dle dohodnutých podmínek uvedených
ve veřejných vnitřních směrnicích. Poznámka je povinná kvůli identifikaci plátce! Variabilní symbol muže být osobní číslo člena spolku.
4.
Část
Jsem seznámen s aktuální výši finančních příspěvků týkající se BKT. Aktuální výše měsíčního, čtvrtročního, ročního a partnerského příspěvku jsou uvedeny ve
aktuálních vnitřních směrnicích, nebo nově vyhlášené výborem spolku TRAWA z.s. a schválené vedoucím i pokladníkem BKT.
5.
Část
Souhlasím, že jsem platným svéprávným členem spolku TRAWA z.s. a budu se po dobu mého členství v BTK podílet i na podpoře spolku TRAWA z.s.
6.
Část
Slibuji, že budu loajální vůči dalším členům BKT a spolku TRAWA z.s., nebudu zneužívat a poškozovat prostory využívané k účelům BKT a osobní názory, změny
v kontaktních údajích, platební neschopnost a jiné důležité informace, které mohou ovlivnit chod BKT a spolku TRAWA z.s. budu neprodleně, co nejdříve hlásit
výboru spolku, nebo vedoucímu BKT.

Prohlašuji, že se chci stát (v zastoupení společnosti) členem biotechnologického klubu TRAWA na minimální dobu 1 roku a
déle. Pro mou registraci uvádím pravdivé osobní (firemní) údaje a vše schvaluji podpisem:

Příjmení:
Jméno:
Partnerská společnost:
IČO:
Adresa:
Datum narození:
E-mail:
Telefon:
Osobní členské číslo spolku*:
Interval platby příspěvku pro BKT
placený předem (zakroužkuj,
nechtěné škrtni):
+

měsíčně

čtvrtročně

ročně

jiné+

Partnerský roční příspěvek:

*Osobní členské číslo spolku vám muže být přidělené dodatečně.
Vyplněnou přihlášku po registraci pošlete ke schváleni na uvedenou kontaktní adresu spolku v originálním podepsaném provedení,
naskenovanou emailem, nebo úředně ověřenou kopii nebo předejte členům výboru spolku, delegátům či vedoucímu, pokladníkovi, BKT.
Jakékoliv dotazy k registraci, BKT, spolku TRAWA z.s., posílejte na info@trawa.cz. Více informací o spolku naleznete na www.trawa.cz/spolek
nebo na www.trawa.cz/bkt. Svým podpisem dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů (dle ust. § 9 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Zasláním přihlášky udělujete spolku, Čisovická 401, 252 10 Mníšek pod Brdy, souhlas
se zpracováním vámi uvedených osobních údajů za účelem jejich shromažďování, vyhodnocování a archivace po nezbytně dlouhou dobu.
Berte na vědomí, že jste kdykoliv oprávněni požádat spolek o informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě podezření, že spolek
provádí zpracování vámi poskytnutých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu
se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat spolek o vysvětlení, požadovat
odstranění vzniklého stavu (zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů). Nevyhoví-li spolek takové
žádosti, můžete se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
TRAWA z.s. Sídlo: Čisovická 401, 252 10 Mníšek pod Brdy Kontaktní adresa: Čisovická 401, 252 10 Mníšek pod Brdy IČO: 047 22 655 E-mail:
info@trawa.cz Telefón: +420 734 480 580 Kontaktní osoba, předseda: Ing. Tomáš Ružovič Další kontaktní osoba: Roman Wolf, delegát MSK
+420 604 745 840.

V ………………………………… Dne: ……………………………………………….

Jméno a Příjmení: ………………………………………………………………..
Podpis :

Přihlášku schválil:

…………………………………………………………………..

Razítko :

Spolek TRAWA z.s. Spisovná značka: L 64630 vedená u Městského soudu v Praze

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO BIOTECHNOLOGICKÉHO KLUBU TRAWA

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Udělujete tímto souhlas TRAWA z.s., IČ: 047 22 655 se sídlem: Čisovická 401, 252 10 Mníšek pod Brdy
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4.
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovával
tyto Vaše osobní údaje:
 jméno a příjmení
 titul
 e-mail
 telefonní číslo
 povolání
 fotografie
 údaj o funkci ve spolku TRAWA z.s.
 údaj o redakční činnosti v časopise TRAWA PEČE
 údaje o zúčastněných vzdělávacích a výzkumných aktivitách spolku TRAWA z.s.
Shora uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let.
Shora uvedené osobní údaje Správce zpracovává za účelem:
 zveřejnění shora uvedených údajů subjektu údajů jakožto člena správce na internetových
stránkách správce.
Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronické formě.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní
organizaci.
Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:
- vzít tento souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje Správce:
TRAWA z.s., IČ: 047 22 655 se sídlem: Čisovická 401, 252 10 Mníšek pod Brdy Suchdol nebo emailu na: info@trawa.cz
- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případech
stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů,
- požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů,
- právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl Správci, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto osobní údaje jinému
správci, aniž by tomu zsprávce bránil ve stanovených případech,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na nás nebo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Tímto uděluji svůj svobodný souhlas s tím, aby Správce zpracovával moje osobní údaje způsobem shora
uvedeným a v souladu s výše uvedenými informacemi.

V ……………………, dne…………………

__________________________
Čitelně jméno a příjmení:

__________________________
Podpis :

Spolek TRAWA z.s. Spisovná značka: L 64630 vedená u Městského soudu v Praze

