PŘIHLÁŠKA

TC R.A.K., z.s. | Levín 34 | 267 01 Králův Dvůr | IČ: 26648032
Tel. Beroun: 311 600 063, 603 158 499
Tel. Kladno / Slaný: 737 431 311
Tel. Příbram: 734 823 589

KONTAKTNÍ ÚDAJE ČLENA:
Jméno a Příjmení: ______________________________ Pohlaví: žena / muž
Datum narození: _______________________________ Státní občanství: ____________________________
Rodné číslo: ___________________________________ MŠ, ZŠ, SŠ název: __________________________

Korespondenční adresa

Adresa trvalého bydliště

Ulice a číslo popisné: ____________________________ Ulice a číslo popisné: _________________________
Město: _______________________________________ Město: ____________________________________
PSČ: ________________________________________

PSČ: ______________________________________

KONTAKTNÍ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:
PRIMÁRNÍ KONTAKT

VOLITELNÝ KONTAKT

Jméno a Příjmení: _____________________________

Jméno a Příjmení: _________________________

Ulice a číslo popisné: __________________________

Ulice a číslo popisné: _______________________

Město: _____________________________________

Město: __________________________________

PSČ: ___________________________________

PSČ: ___________________________________

Telefon: ________________________________

Telefon: ________________________________

e-mail: ________________________________

e-mail: ________________________________

PŘÍSPĚVKY
Platba se provádí bezhotovostně na účet
TC R.A.K., z.s.
Číslo účtu u banky Fio: 2901039331/2010
Variabilní symbol obdržíte na váš primární e-mail
uvedený výše.
Splatnost příspěvku do: 30.9. 2018
V případě pololetní platby je druhé pololetí splatné do
28.2.2019

Členské příspěvky na rok: __________________
Typ platby: Pololetní / Roční
Platba: _________________________________
Z důvodu svévolného ukončení členství v TC R.A.K., z.s. po
zaplacení členského příspěvku, není možné vrácení peněz za
nedokončenou sezónu.

V případě porušení povinnosti člena spolku zaplatit členský příspěvek řádně a včas si TC R.A.K., z.s. a zákonný zástupce člena spolku sjednávají povinnost zákonného
zástupce člena spolku zaplatit TC R.A.K., z.s. smluvní pokutu ve výši splatného sjednaného členského příspěvku. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude
písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty zákonnému zástupci člena spolku doručena. Výzva k zaplacení smluvní pokuty bude zasílána na adresu zákonného zástupce
člena spolku uvedenou v této přihlášce. Za den doručení se přitom považuje:
a) den přijetí zásilky adresátem,
b) den odepření přijetí zásilky adresátem,
d) den vrácení zásilky jako nedoručitelné z důvodu, že adresáta nelze na uvedené adrese nalézt,
f) desátý den následující po dni, kdy byla zásilka uložena na poště, bez ohledu na skutečnost, zda se adresát o uložení dozvěděl.
Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v souladu s vnitřními předpisy TC R.A.K., z.s.
I. poučení – Údaje o jménu, příjmení , rodném čísle a adrese jsou považovány za osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů. Tyto údaje jsou
zpracovávány za účelem evidence členské základny TC R.A.K., z.s. a evidence placení členských příspěvků a jsou využívány k naplňování úkolů TC R.A.K., z.s. .vyplývajících ze Stanov TC R.A.K., z.s., zejména k realizaci práv a povinností členů TC R.A.K, z.s. a naopak. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je TC R.A.K., z.s. Pověřenými osobami pro zpracování a nakládání s osobními údaji v rámci TC R.A.K., z.s. jsou osoby uvedené ve vnitřních předpisech TC R.A.K., z.s., do kterých je zájemce
oprávněn nahlédnout ve všech kancelářích TC R.A.K., z.s.. Jiným osobám mohou byt zpřístupněny pouze se souhlasem subjektu těchto údajů, pokud zákon nestanoví
jinak. Subjekt osobních údajů je oprávněn k přístupu k osobním údajům vedených o jeho osobě, má právo na jejich opravu a právo žádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu.
II. souhlas se zpracováním osobních údajů – Tímto prohlašuji, že mé osobní údaje uvedené v přihlášce za člena TC R.A.K., z.s. jsou pravdivé a správné a že souhlasím s
tím, aby TC R.A.K., z.s. tyto údaje zpracovávala pro účely uvedené v poučení a ve vnitřních předpisech TC R.A.K., z.s. včetně zpracování pro potřeby přijetí rozhodnutí orgánů TC R.A.K., z.s. o mých právech a povinnostech, a to po dobu potřebnou k zajištění práv a povinnosti spojených s mým členstvím v TC R.A.K., z.s. a po jeho ukončení
k archivačním účelům. Současně se zavazuji jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů bez zbytečného odkladu nahlásit do kanceláře TC R.A.K., z.s.

Za člena:

Za TC R.A.K., z.s.:

Dne: ________________________________

Dne: __________________________________

Podpis: ______________________________

Podpis a razítko: _________________________

