
Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí, IČ: 056 79 711 
sídlo: Farní 15, 738 01 Frýdek-Místek

korespondenční adresa:
Panské Nové Dvory 3728, 738 01 Frýdek-Místek

PŘIHLÁŠKA DO VČELAŘSKÉHO SPOLKU PRO FRÝDEK, DOBROU A OKOLÍ
Žádám o přijetí za člena VSFDO, protože chci podporovat její cíle činnosti.

Příjmení: Jméno: Titul(y):

Adresa místa trvalého bydliště Pošta: Datum narození:
(ulice, číslo domu, PSČ, obec)

E-mail: Telefonní číslo:

Registrační číslo chovatele: Registrační číslo(a) stanoviště:

Včelař, který žádá o vstup do VSFDO se zavazuje svým podpisem dodržovat stanovy VSFDO.

V                              dne

-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Místo a datum Podpis

Vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ŮDAJŮ (tzv. GDPR)
zašlete poštou na korespondenční adresu nebo naskenovanou na uvedenou emailovou adresu.

Členský příspěvěk ve výši 200,-Kč/rok a platbu do svépomocného fondu ve výši 10,-Kč/včelstvo (stav k 1. září)
uhraďte nejpozději do 14 dnů převodem na bankovní účet číslo 2701139880/2010 Fiobanka a.s.
Do pole „Zpráva pro příjemce“ nebo „Poznámka“ bankovního příkazu
uveďte své jméno a příjmení z důvodu identifikace platby.

Za člena přijat dne: ---------------------------------------------------------------------------
Včelařský obvod č.: Razítko včelařského spolku a podpis člena výboru
(nevyplňujte, přiděluje kancelář VSFDO)

email: vybor@vsfdo.cz www.vsfdo.cz IČ: 056 79 711



Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí, IČ: 056 79 711 
sídlo: Farní 15, 738 01 Frýdek-Místek

korespondenční adresa:
Panské Nové Dvory 3728, 738 01 Frýdek-Místek

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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“)

Souhlasím, aby na základě článku 6, odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovával správce
Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí, IČ 056 79 711, (dále jen „Správce“) moje
osobní údaje:
1. jméno, příjmení, příp. tituly před a za jménem,
2. adresa místa trvalého bydliště,
3. datum narození,
4. telefonní číslo,
5. e-mail,
6. registrační číslo chovatele, registrační číslo(a) stanoviště,
za účelem vedení členské evidence a s tím souvisejícími činnostmi.

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování.

Souhlasím, aby správce poskytl mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, (tituly), adresa místa trvalého bydliště, telefonní
číslo,  e-mail,  registrační číslo chovatele a registrační číslo(a)  stanoviště ostatním členům Včelařského spolku pro Frýdek,
Dobrou a okolí,

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
- mít přístup ke svým osobním údajům (článek 15 Nařízení),
- požadovat jejich opravu (článek 16 Nařízení),
- na výmaz svých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle článku 17 Nařízení,
- na omezení zpracování osobních údajů v případech dle článku 18 Nařízení,
- na přenositelnost osobních údajů v případech stanovených v článku 20 Nařízení,
- odvolat tento souhlas podle článku 7, odst. 3 Nařízení,
- podat proti Správci stížnost podle článku 77 Nařízení.

Jsem srozuměn/srozuměna,  že  v  případě  odmítnutí  poskytnutí  výše  uvedených  osobních  údajů  se  nemohu  stát  členem
Včelařského spolku pro Frýdek, Dobrou a okolí.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji svým
vlastnoručním podpisem.

V dne
-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
Místo a datum Jméno, příjmení, podpis

(u nezletilých podpis zákonného zástupce)

vybor@vsfdo.cz www.vsfdo.cz IČ: 056 79 711
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