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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

(povinná příloha členské přihlášky do WMA) 
 

Já, níže podepsaný/á 

Jméno a příjmení:  ......................................... ................. Datum narození:  ..................... ..... 

Bydliště: ....................................................................................................................................  

Národnost: ................................. Státní příslušnost: ................. Vzdělání: .......................... 

Povolání: ................................. Telefon: ................................. E-mail: ................................... 

Registrující jednotka WMA (klub MCS, škola TM): ............................................................... . 

v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon“) a nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů – dále jen „GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora 

uvedených osobních údajů Správcem 

World MUSADO Association, z.s., Lužecká 823/1, Praha 8 - 181 00, IČ: 015 89 644 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 

25633 (dále jen „Správce“ nebo „WMA“) a to pro tyto účely: 

1. Pro vnitřní potřebu Správce: 

a) vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami 

WMA pro zajištění její běžné činnosti (např. členská přihláška, semináře, soustředění, 

činnost instruktorů, technické zkoušky, soutěže), 

 

b) vytváření metodických nebo propagačních materiálů WMA (např. výuková videa, 

kalendáře, ročenky, výroční zprávy, brožurky, časopisy) v max. rozsahu – jméno a příjmení,  

 

c) předávání osobních údajů příslušným orgánům státní správy a samosprávy nebo externím 

organizacím pro zajištění běžné činnosti WMA, popř. jejího financování (např. finanční 

dotace, pojištění, akreditované kurzy) v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, 

kontaktní údaje (e-mail, telefon). 
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2. Pro informační a marketingové účely Správce: 

a) zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit 

WMA v rámci její běžné činnosti v rozsahu - kontaktní údaje (e-mail, telefon), 

 

b) zveřejnění fotografie nebo videa člena WMA na webových stránkách WMA (případně v 

jiných odborných či propagačních médiích) v rozsahu - bez připojení dalších osobních údajů, 

 

c) zajištění přístupu oprávněného člena WMA do interních spolkových počítačových aplikací 

v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, kontakt, registrující organizační jednotka. 

 

Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že podle výše uvedených právních 

předpisů o ochraně osobních údajů mám právo: 

 kdykoliv odvolat udělený souhlas a to pro každý výše uvedený účel samostatně, 

 vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány, 

 vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů, 

 žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod, 

 žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž 

odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem, 

 žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů, 

 vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně 

souvisejícího profilování, 

 nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování, 

 být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, 

 podat stížnost u dozorového úřadu (www.uoou.cz). 

Beru na vědomí, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů 

se nemohu stát členem/členkou WMA.  

Souhlasím s tím, aby moje osobní údaje byly zpracovávány po dobu 10-ti let ode dne 

udělení tohoto souhlasu. 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a 

souhlasím s ním. Toto dobrovolně stvrzuji svým vlastnoručním podpisem.  

 
 
 
V ............................................ dne ............................................ 

.......................................................... 

Podpis člena WMA 

(u nezletilých podpis zákonného zástupce) 

 

 

 

http://www.uoou.cz/

