Registrace člena Junáka 2018
Registrace do organizace Junák – český skaut, z. s., byla stanovena na 340,- s ročním
předplatným časopisu příslušnému k věku dítěte a 300,- bez časopisu. Peníze budou
využity pro zajištění celoroční skautské činnosti a fungování organizace. V případě
dotazů se neváhejte obrátit na vůdce oddílu Jakuba Hadaše (728 628 748) nebo
hospodářku Moniku Hadašovou (721 330 716).
Pokud se rozhodnete platit převodem na účet, uveďte prosím jako variabilní symbol
číslo 016 a do zprávy pro příjemce udejte heslo ANDROMEDA a jméno dítěte. Číslo
účtu je 2100774950/2010, účet je veden jako transparentní, neuváděje proto prosím žádné osobní údaje
(rod. č., datum narození apod.) Formulář i s penězi odevzdejte, prosím, rádcům nejpozději do 14. 1. 2018.
Povinné údaje
Jméno:___________________________ Příjmení: ____________________________________________
Přezdívka: ________________ Družina:_____________Rodné č.: __ __ __ __ __ __ / __ __ __ __
Ulice a čp: ______________________________Obec:____________________PSČ:__________________
Jméno matky: __________________________________telefonní číslo:____________________________
Jméno otce:____________________________________telefonní číslo:___________________________
E-mail na jednoho z rodičů1: ______________________________________________________________

Chci dostávat skautský časopis (zakroužkujte):

Ano (340 Kč)

Ne (300 Kč)

Zvolte prosím způsob platby:

Převodem na účet

Hotově

Nepovinné údaje2
Alergie: ______________________________________________________________________________
Užívané léky: __________________________________________________________________________
Další zdravotní omezení: _________________________________________________________________
Plavecké a tělesné dovednosti: ____________________________________________________________
Škola: _______________________________ Poznámka: _______________________________________

________________________
Podpis rodičů
1

Emailová adresa je pro nás zásadní proto, abychom Vás mohli rychle a levně informovat o aktuálních akcích. Nebojte se,
rozhodně Vám nenaplníme celou schránku, oddílová emailová pošta chodí opravdu jen občas. Proto Vás snažně prosíme o
vyplnění kolonky E-MAIL! 2
Pokud pečlivě a zodpovědně vyplníte dobrovolné údaje, pomůžete nám lépe dbát o bezpečnost Vašich dětí. Proto prosíme
i o vyplnění těchto údajů.

Poučení
Vyplněním a podpisem této přihlášky dává rodič (zákonný zástupce) člena spolku Junák – český skaut, středisko
Ladislava Ruska, oddíl Andromeda Velký Týnec z. s., (dále jen Junák) jako společným správcům osobních údajů
souhlas se zpracováváním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a to po dobu členství v Junáku. Správci osobní údaje zpracovávají v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné
činnosti spolku, a to konkrétně pro následující účel:
1) zajištění výchovné práce a oddílové, případně i další obdobné činnosti jednotek Junáka (dále jen
Činnost),
2) evidence členů, kdy členství je zákonný právní vztah mezi fyzickou osobou, Junákem a jeho příslušnou
organizační jednotkou (která je pobočným spolkem Junáka ve smyslu Občanského zákoníku); Junák své
členy eviduje mimo jiné kvůli výběru členských příspěvků,
3) kontaktování člena a jeho rodičů nebo jiných zákonných zástupců při zajištění činnosti,
4) evidence účastníků akcí pořádaných Junákem či jeho organizační jednotkou,
5) naplňování poslání mimo jiné tím, že Junák svým členům nabízí náležité vzdělávání, odpovídající jejich
pozici v organizaci, informuje je o připravovaných akcích a projektech, výchovných nástrojích,
publikacích a vybavení, a propaguje svou činnost,
6) poskytnutí údajů požadovaných po Junáku orgány veřejné správy při čerpání finančních prostředků z
jejich rozpočtů nebo při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů.
Správci zpracovávají o každém členovi tyto osobní údaje:
a)
b)
c)
d)

identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, údaj o pohlaví, trvalé bydliště, fotografie;
kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, e-mail a další obdobné údaje;
údaje o činnosti v Junáku;
podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při
dokumentaci činnosti;
e) údaje o zdravotním stavu, další údaje související s činností člena – plavecké, tělesné a jiné schopnosti a
dovednosti, zdravotní pojišťovna, škola a podobné údaje;
f) údaje o rodičích či zákonných zástupcích – jméno, příjmení, titul, kontaktní adresa, telefon, e-mail,
profese a podobné údaje;
Správci zpracovávají i údaje o zdravotním stavu, které Zákon označuje jako „citlivé údaje“. Jedná se o údaje
nezbytné pro posouzení zdravotního stavu člena pro účast na Činnosti Junáka, slouží k preventivní ochraně zdraví
člena a též jako informace pro ošetřujícího lékaře. Citlivé údaje mají k dispozici pouze činovníci přímo se podílející
na aktivitách člena v Junáku a jsou zpracovávány výhradně po dobu členství. Pro zpracování citlivých údajů
potřebuje Junák výslovný souhlas, tento souhlas může být kdykoliv odvolán.

Rodič nebo jiný zákonný zástupce:
•
•
•
•
•

prohlašuje, že se seznámil/a s podmínkami členství a souhlasí se vstupem člena do spolku Junák – český
skaut, z. s.,
souhlasí, aby člen byl vychováván podle skautských idejí a zavazuje se podpořit jeho účast na
oddílových akcích,
souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů člena a jejich rodičů či zákonných
zástupců po dobu členství,
výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu člena
se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje potřebné pro činnost člena v Junáku.

____________________________________
Podpis rodičů

