
Členská přihláška  
Umělecké centrum  ART - TEP, spolek !!

!
Dobrovolně se přihlašuji za člena spolku Umělecké centrum ART–TEP, spolek, se sídlem 
Křižkovského 1282/25, 678 01 Blansko, IČ: 021 05 292. !
Prohlašuji, že jsem občanem České republiky, starší 18 let a že souhlasím s cíli a se 
stanovami spolku a hodlám se dle svých možností podílet na činnosti spolku a 
spolupracovat při naplňování jeho cílů. Dále se zavazuji platit členský příspěvek. !
Souhlasím tímto ve smyslu ustanovení § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů v platném znění a ve smyslu cčlánku 6, odst. 1, písm. a) Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) se shromažďováním, uchováváním a zpracováním svých osobních údajů, které 
jsem poskytl nebo poskytnu nad rámec zákonné povinnosti správci osobních údajů, 
kterým je Umělecké centrum  ART - TEP, spolek, se sídlem Křižkovského 1282/25, 678 
01 Blansko, IČ: 021 05 292. 

v rozsahu/za účelem:  

tel. číslo/nutná komunikace v záležitostech spolku 

mailová adresa/ nutná komunikace v záležitostech spolku  

Souhlas uděluji na dobu trvání členství ve spolku.  

Mé osobní údaje bude zpracovávat správce a jeho zaměstnanci. Beru na vědomí, že ke 
zpracování osobních údajů a pro uvedené účely může správce využít třetí subjekty, tzv. 
zpracovatele. 

Potvrzuji, že jsem byl/a správcem poučen/a o tom, že poskytnutí výše uvedených 
osobních údajů je dobrovolné a že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, jakož i o mém 
právu na přřstup k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, právu požadovat 
od správce osobních údajů vysvětlení, právu požadovat odstranění protiprávního stavu, 
zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a o 
právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

Zavazuji se informovat správce o změně poskytnutých osobních údajů.  

!
Datum:                                                                   Podpis: !
------------------------------------------------------------------------------------------ !

!
Jméno:

!
Příjmení:

                                                
Titul: 

!
Bydliště:

!
Mobil:

!
Email:

Datum narození: !



!!
Potvrzení o přijetí člena………….......………………….……………………..do spolku  
                               

Umělecké centrum ART – TEP: !
Správní rada spolku schválila/neschválila členskou přihlášku dne  !

………………………………… !
□   Členský příspěvek ve výši 200 Kč (platný do 31. srpna 2020) 

byl zaplacen dne ……………………………………………… 

!
!

…………………………………………………….. 
Umělecké centrum ART - TEP, spolek  

předseda MgA. Petra Žerníčková


