Závazná přihláška do Asociace senzorické integrace (ASI)
Asociace senzorické integrace
Černokostelecká 2790/36, Praha 10, 100 00
www.senzorickaintegrace.com
E-mail: info@senzorickaintegrace.com
číslo účtu: 2001432891/2010
IČ: 07015569
Příjmení, jméno, titul…………………………………………………………………………………………
Datum narození…………………………………………………………………………………………………
Kontaktní adresa…………………………………………………………………...PSČ……………………
Telefon………………………………………………………………………………………………………………
Mailová adresa………………………………………………………………………………………………….
Kvalifikace (profese, ukončené vzdělání)……………………………………………………………
*Kurz Senzorické integrace (kdy, kde)………………………………………………………………..
*Pracoviště ………………….…………………………………………………………………………………….
*Jazyk aktivně………………………………………………. pasivně……………………………………….
*nepovinný údaj

Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv a povinností jako člena ASI a souhlasím se
Stanovami ASI.
Jsem si vědom/ a, že pokud neuhradím členské příspěvky do 30 dnů od podání přihlášky,
bude tato přihláška skartována.

V……………………………………dne…………………………

Podpis………………………………….

Přihlášky a Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů
zasílejte s vlastnoručním podpisem na email nebo kontaktní adresu ASI.
Bc. Zdenka Hyttichová tel.: 731 554 470

ASI – Asociace Senzorické integrace

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů
Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………
Narozen/á…………………………………………………………………………………………………………….
Bytem……………………………………………………………………………………………………………………
(dále jen „Subjekt údajů“)
uděluji tímto spolku Asociaci senzorické integrace se sídlem Černokostelecká 2790/36, Praha 10, 100
00, IČ 07015569, emailový kontakt: info@senzorickaintegrace.com (dále jen „Správce“), souhlas se
zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
• jméno a příjmení,
• datum narození
• poštovní adresa,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt
• kvalifikace
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
Naplnění účelu spolku – jeho členství
3. Doba zpracování osobních údajů je:
Doba trvání členství ve Spolku.
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že
výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
V ………………………………… dne ………………………
*Poučení Subjektu údajů

……………………………………
podpis Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše
uvedených podmínek,
• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek
Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
• při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k
profilování / může dojít k automatizovanému rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zaměstnání, bude-li Subjekt
údajů u Správce evidován jako neúspěšný uchazeč,
• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů
žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo
jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od
Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a
vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů
postupuje v rozporu s Nařízením.
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