
PODORLICKY VETERAN CAR CLUB, Z.S.
Roveň 3, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 266 33 4423

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA

Příjmení: ................................................................................................................................

Jméno: …...............................................................................................................................

Bydliště: ….............................................................................................................................

…............................................................................................................................................

Datum narození: …................................................................................................................

Vlastněná vozidla, předmět zájmu (nepovinné):....................................................................

…...........................................................................................................................................

E-mail: …............................................. Telefon: …...............................................

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se řádně seznámil se stanovami Podorlického VCC,
které beru na vědomí a zavazuji se je dodržovat.

Místo a datum: Podpis:

…............................................................................................................................................

Vyjádření klubu k přihlášce:

Dne:

Podpis předsedy klubu:

Přihláška  bude zpracována  v souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  2016/679 ze dne
27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vlastnoručním podpisem tohoto dokumentu uděluji výslovný souhlas, aby Podorlický Veteran
Car  Club,  z.s.  (dále  jen  „PVCC“),  se  sídlem  Roveň  3,  516  01  Rychnov  nad  Kněžnou,  
IČ: 266 33 4423 (dále jen „správce“) zpracovával a evidoval moje osobní údaje uvedené v přihlášce
za člena poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu.

Souhlasím,  aby  správce  poskytoval  výše  uvedené  osobní  údaje  v  nezbytném  rozsahu  také
následujícím  příjemcům: Asociace  klubů  historických  vozidel,  z.s.  a  Federace  klubů
historických  vozidel  ČR,  z.s.,  bude-li  to  za  potřebí  za  účelem  zvýhodnění  členů  PVCC  při
provádění testování jejich historických vozidel.

Jsem informován/a, že mé osobní údaje budou v nezbytném rozsahu zpracovávány a uchovávány
i po skončení mého členství.

Jsem srozuměn/a se svým právem:

            mít přístup ke svým osobním údajům a požadovat jejich opravu (čl. 15-16 Nařízení)  
             na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (čl. 17 Nařízení),
             na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení), 
             na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení), 
             odvolat tento Souhlas (čl. 7 Nařízení),
             podat proti Správci údajů stížnost (čl. 77 Nařízení). 

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se
nemohu stát členem PVCC.

Dále souhlasím s tím, aby na akcích PVCC, byly pořizovány moje:

1. fotografie, 
2. videa, 
3. zvukové záznamy, 
4. sportovní výsledky (zejména umístění, získané body, apod.),

které  na základě  čl.  6 odst.  1,  písm.  a) Nařízení  může správce používat  při  prezentaci  činnosti
běžného  rozsahu,  například  na  svých  webových  stránkách:  http://www.podorlicky-vcc.cz/,  na
propagačních materiálech akcí PVCC, a pod.

Prohlašuji, že jsem si tento text pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým
vlastnoručním podpisem.

Dne: ………………… v …………………….
                                                      ………………………………………

                                                              vlastnoruční podpis
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http://www.orientacnisporty.cz/

