
Vodácko-turistický oddíl VYDRY 

IČ: 265 48 119, sídlo: Lodnická 445/1a, Praha 4 – Hodkovičky 
 

PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU 

Na školní rok ………. / ………. 

               Jméno  

Datum narození  Adresa 
bydliště  Telefon – domů  

Mobil – člen  PSČ 

Mobil – matka  Tel. do zaměstnání – matka  

Mobil – otec  Tel. do zaměstnání – otec   

E-mail na rodiče  

Škola  Třída  

Údaje, které jsou potřeba, aby při činnostech vykonávaných na pravidelných schůzkách znal hlavní vedouc í  a  
zdravotník výše uvedené organizace, kteří po dobu konání schůzek přebírají za dítě odpovědnost: 
 

ZDRAVOTNÍ STAV – vyplní zákonný zástupce i v případě, že je dítě zdrávo: 

 

Alergie, omezení, atp.: 
 

 

Užívání léků (jakých, na jaké obtíže, dávkování, apod.): 
 

Znalost plavání  –  zakroužkujte prosím:  1  /  2  /  3  /  4  /  5   1 = tak dobrý jako sportovec; 5 = neumím plavat 
 

Výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé:     ANO / NE 
Souhlasím se členstvím dítěte v  oddíle a s jeho účastí na pravidelných schůzkách ANO / NE 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:  

Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o 
Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) dle zák. č.  101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.  
Svým podpisem udělujete spolku Vodácko-turistický oddíl VYDRY (dále jako „Spolek“), jakožto správci osobních údajů, svůj souhla s s  

tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně 
budou archivovány.  
Na základě tohoto souhlasu se výše uvedené dítě bude moci stát členem Spolku a zúčastňovat se jeho pravidelných schůzek. Jedná se o 

údaje, které budou využity výhradně pro nezbytnou administraci a zajištění organizace aktivit ze strany Spolku.  
Dále vám budeme také moci zasílat relevantní informace týkající se aktivit Spolku, zejména pravidelných schůzek a plánovaných akci.  

Souhlas se rovněž týká pořízení fotografií a videí z činnosti Spolku a jejich případného zveřejnění a použití v rámci propagace Spolku.  
Údaje smí být využity k vypracování statistik. Na vaši žádost budou údaje z databáze vyřazeny.  
 

„Zmocňuji tímto Vodácko-turistický oddíl VYDRY ke zpracování osobních údajů v rozsahu a k účelům výše uvedeným.“ ANO / NE 
 
 

Dále prosím vyplňte: Po skončení pravidelných schůzek může jít dítě domů samo:     ANO / NE 

Pokud ne, dítě si může vyzvednout:  matka  /  otec  /  prarodič  /  někdo jiný – uveďte kdo ……………… 
 

Jména a podpisy zákonných zástupců:      V .......…............…….   dne ..…........................... 
 

Matka – jméno: ...........….......…………………………………………..     podpis ....……………………..……........ 
 

Otec – jméno: ...................…………..……….…..……………………..     podpis ....…..……………..…………….. 
 

Odevzdání vyplněné přihlášky není zavazující, má pouze informativní charakter.  
Členství v oddíle vzniká až po uhrazení členského příspěvku, ale vyplněná přihláška musí být také odevzdána. 

 


