
*Vyplňuje KRPMNJ 
**Nehodící se škrtněte 

Pořadové číslo* 

zaps. ve spolkovém rejst

 

 

do Klubu rodák

 

Jméno a příjmení:  

Datum a místo narození:  

Bydliště:  

Tel. číslo:  

Jsem  student / pracující / penzista

Speciální zájmy:  

Čím případně mohu být Klubu nápomocen/nápomocna:

 

 

 

 

Přihlašuji se do Klubu rodáků a p

 

V Novém Jičíně dne:  

Podpis:  
 

zaps. ve spolkovém rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl L, vložka 2655

PŘIHLÁŠKA 

do Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína 

PS

E-mailová adresa:  

penzista** 

 mohu být Klubu nápomocen/nápomocna:  

 a přátel města Nového Jičína a zavazuji se plnit jeho stanovy.

 

 

IČ: 60798351 
Generála Hlaďo 485/2 

741 01  Nový Jičín 
KS Ostrava, oddíl L, vložka 2655 

 

PSČ:  

ína a zavazuji se plnit jeho stanovy. 



Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Já, níže podepsaný/á uděluji tímto souhlas 

Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, 

se sídlem ulice Gen. Hlaďo 485/2, Nový Jičín, PSČ 741 01, IČ: 607 98 351 
zaps. ve spolkovém rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl L, vložka 2655, 
dále jen Klub, 
jehož jsem členem, 
aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob 
(dále jen „GDPR“) zpracovával tyto mé osobní údaje: 
 

- jméno a příjmení 
- datum a místo narození 
- bydliště 
- e-mail 
- telefonní číslo  
- audio, video a fotodokumentaci z pořádaných akcí 

Tyto osobní údaje je nutné zpracovávat pro účel: dokumentace, prezentace a 
propagace činnosti Klubu. 

S výše uvedeným zpracováním, zveřejněním a archivováním uděluji výslovný 

souhlas. 

Souhlas lze vzít zpět kdykoliv písemným podáním doručeným do sídla Klubu. 

Jsem si vědom, že dle GDPR mám právo: 
- vzít souhlas kdykoliv zpět 
- požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme 
- požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 
- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 
- požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést 

námitku proti zpracování 

 

V Novém Jičíně dne   

 jméno a příjmení:  

 podpis:    

 


