
 

 
Přihláška  

CZECH  MDS  GROUP z.s. 
 U nemocnice 2094/1, Praha 128 00   

IČO: 22832912 

 
Jméno a příjmení, titul:          

   ____________________________________________________ 
 

Datum narození: _____________________  
 

Pracoviště:   ____________________________________________________ 

 
Adresa bydliště:  ____________________________________________________ 

 
Adresa pro doručování korespondence: 

  

_____________________________________________________________________ 
 

Mailová adresa:  _____________________ 
 

Telefonní kontakt: _____________________ 
  

 

Žádost  o přijetí za člena spolku  ,,CZECH MDS GROUP z.s.“ 
  

Žádám tímto o členství  v  ,,CZECH  MDS GROUP z.s.“.  
  

            

                ________________________________ 
      Datum a podpis  žadatele: 

_____________________________ 
Podpis předsedy sdružení:                                                

      _________________________________ 

      Členská schůze schválila tuto žádost dne: 
 

Přihlášky zasílejte na adresu: 
Nina.dusilkova@email.cz  
 
 
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v této Přihlášce pro účel vedení kontaktů členů spolku. 
Tento souhlas se uděluje pro všechny údaje obsažené v této Přihlášce, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem 
si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi této Přihlášky jsem 
byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 
 

Poučení podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. 

Subjekt údajů může požádat správce Czech MDS Group o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez 
zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že osoba, která vyplnila tuto Přihlášku, zjistí nebo se domnívá, že správce provádí 
zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li 
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména 
se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má tento 
právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 

Účel zpracování osobních údajů 
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány 
výhradně za účelem evidence subjektů údajů jako členů spolku. Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny 
i další osobní údaje. Sumarizované údaje z této Přihlášky mohou být použity pouze výše uvedeným správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní 
potřebu správce. 
 

Prohlášení správce 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu 
s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se 
správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.  


