PŘIHLÁŠKA
PŘIHLAŠUJI SE TÍMTO K OBČANSKÉMU SDRUŽENÍ
ŽIDOVSKÁ LIBERÁLNÍ UNIE V ČESKÉ REPUBLICE ( ŽLU )
________________________________________________________________________________
JMÉNO: …………………………………… PŘÍJMENÍ: …………………………………………..…..
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: ……………………………….…….………………..………...
ADRESA:

ULICE/ČÍSLO: ..…………………………………..
MĚSTO:

SPOJENÍ:

…………………………………… PSČ: …………………..

E-MAIL:
MOBIL
(ČÍSLO):
TELEFON (ČÍSLO):

…….………………………………
………………….…………………
…………………………….………

________________________________________________________________________________
HLÁSÍM SE K ŽIDOVSKÉ LIBERÁLNÍ UNII V ČESKÉ REPUBLICE PODLE STANOV ŽLU JAKO (ZATRHNI):
❑

JAKO

ŘÁDNÝ ČLEN

❑

JAKO

PŘIDRUŽENÝ ČLEN

❑

JAKO

PŘÍZNIVEC ŽLU

__________________________________________________________________________

Já, níže podepsaný, souhlasím s tím, aby pro účely občanského sdružení (náboženské společnosti)
ŽLU byly využívány mé osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, aby
mnou uvedená e-mailová adresa byla používána k zasílání informací o činnosti a akcích ŽLU a
moje adresa bydliště k poštovnímu zasílání zpravodaje ŽLU Hatikva.
Dále souhlasím se zpracováním a/nebo zpřístupňováním svých osobních údajů pro potřeby ŽLU,
a to ve smyslu informace detailně uvedené na druhé straně této přihlášky včetně poučení o svých
právech.
*

V ………….….….. DNE: …………………….

PODPIS * : ……………………………………
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Souhlas a informace o zpracování osobních údajů v ŽLU

-

-

Osobní údaje uvedené na první straně přihlášky jsou podmínkou přijetí. K jejich
využívání pro vnitřní potřebu ŽLU (včetně rozesílání korespondence atp.) není třeba
souhlasu člena ŽLU.
ŽLU v souladu se svými stanovami a programovým cíli zpřístupňuje informace o své
činnosti, jejichž součástí jsou i osobní údaje členů. Ke zpřístupňování informací o
činnosti využívá ŽLU především zpravodaj Hatikva a vlastní webové stránky.
- Po ukončení členství budou osobní údaje bývalého člena ŽLU zlikvidovány.
Souhlasím se zpřístupňováním svých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a
beru na vědomí, že mám právo:
-

-

Požádat kdykoli orgány ŽLU o informaci o zpracovávání svých osobních údajů; pokud
zjistím, že zpracovávané údaje nejsou přesné, nebo že je ŽLU zpracovává v rozporu se
zákonem o ochraně osobních údajů, požadovat po ŽLU vysvětlení nebo opravu či jinou
úpravu, případně likvidaci údajů.
Pokud se budu domnívat, že ŽLU mé žádosti nevyhověla v rozporu se zákonem o
ochraně osobních údajů, mám právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Beru na vědomí, že na tento Úřad se mohu obrátit také přímo, aniž bych ŽLU
informoval(a) nebo žádal(a) o vysvětlení.

Tento souhlas mohu kdykoli písemně odvolat. Dále beru na vědomí, že mám právo souhlas
neudělit a že tím nebude dotčeno mé členství v ŽLU.
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