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OTEC

DÍTĚ

MATKA

OTEC

PŘIHLÁŠKA
32. PTO Severka pod Pionýr, z. s. – 32. pionýrská skupina 

PŘIHLÁŠKA

V ……………………………………. dne…………………………………………………

32. PTO Severka pod Pionýr, z. s. – 32. pionýrská skupina 

DÍTĚ

MATKA

…………………………………………………………………………………………………… 

(podpis zákoného zástupce)

Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s - 32, pionýrská skupina Galaxie a Pionýr, z. 

s. jako správci údajů použivali během činnosti pořízené videozáznamy a 

fotografie zachyvující podobu uvedeního člena k dokumentaci a propagaci 

své činnosti. Souhlas uděluji na 10 let .  

ANO/NE

Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. – 32. pionýrská skupina Galaxie jako 

správce údajů používal	uvedené kontaktní údaje člena a osob vykonávajících 

rodičovskou odpovědnost k zasílání informací o činnosti spolku a nabídek na 

další aktivity.

POTVRZENÍ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání 

zodpovědné osoby spolku Pionýr, z. s. (dále jen Pionýr) správnost údajů 

doložit. Byl/a jsem řádně infromován/a o způsobech, právních důvodech a 

dalších podmínkách zpracování poskytovaných osobních údajů a o svých 

zákonných právech vázajících se k ochraně osobních údajů v rozsahu 

infromačního materiálu. 

ANO/NE

Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. – 32. pionýrská skupina Galaxie jako 

správce údajů používal	uvedené kontaktní údaje člena a osob vykonávajících 

rodičovskou odpovědnost k zasílání informací o činnosti spolku a nabídek na 
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ANO/NE

POTVRZENÍ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání 

zodpovědné osoby spolku Pionýr, z. s. (dále jen Pionýr) správnost údajů 

doložit. Byl/a jsem řádně infromován/a o způsobech, právních důvodech a 

dalších podmínkách zpracování poskytovaných osobních údajů a o svých 

zákonných právech vázajících se k ochraně osobních údajů v rozsahu 

infromačního materiálu. 

V ……………………………………. dne…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

(podpis zákoného zástupce)

Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s - 32, pionýrská skupina Galaxie a Pionýr, z. 

s. jako správci údajů použivali během činnosti pořízené videozáznamy a 

fotografie zachyvující podobu uvedeního člena k dokumentaci a propagaci 

své činnosti. Souhlas uděluji na 10 let .  




