Přihláška
Vodácký oddíl Neptun Znojmo, z.s.
Junák – český skaut, přístav Neptun Znojmo z.s.
Již více než sto let je skauting celosvětové nepolitické hnutí zaměřené na rozvoj osobnosti mladých lidí prostřednictvím
vzájemného respektu, her a pobytu v přírodě. V České republice jeho ideály uvádějí do praxe stovky dobrovolníků v největší
výchovné organizaci u nás - Junák – český skaut, z.s. Okořeníte-li tuto činnost vodáckými doplňky (vodní turistika, plachtění,
peřeje, putování po českých, slovenských i cizích řekách) máte před sebou náplň činnosti oddílů vodních skautů přístavu Neptun
Znojmo. Vodácký oddíl Neptun Znojmo byl v roce 1969 založen právě jako 1. oddíl vodních skautů Znojmo. Přestože se v
průběhu let jeho název proměňoval, náplň činnosti zůstala stejná. Máme za sebou téměř padesát let nepřetržité práce s dětmi a
mladými lidmi, po celou tu dobu skoro na stejném místě na břehu řeky Dyje pod znojemskou přehradou. Vodácký oddíl Neptun
Znojmo doplňuje činnosti přístavu o lyžařské kurzy, logistiku a vodácké materiální zabezpečení.
Údaje člena(vyplňují rodiče nebo zákonný zástupce)
Jméno a příjmení:

Telefon:

Rodné číslo:

E-mail:

Bydliště:

Plavec/neplavec:

Zdravotní stav případně zdravotní úlevy (informace slouží k preventivní ochraně člena a též jako informace pro ošetřujícího
lékaře):

Údaje rodiče nebo zákonného zástupce (vyplňují rodiče nebo zákonný zástupce)

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:
Datum a podpis*):
podpisem souhlasím s podmínkami vztahujícími se k členství mého dítěte v spolcích Junák – český skaut, z.s. a Vodácký oddíl Neptun Znojmo, z.s. a podpisem
stvrzuji, že jsem se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů , které tvoří nedílnou součást této přihlášky (viz druhá strana přihlášky)
*)

Přílohy:

Poučení k přihlášce a informace o zpracování osobních údajů

doloženo ANO - NE**)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

doloženo ANO - NE**)

**) bez doložení příloh není možno přihlášku přijmout a členství zaregistrovat

Přijetí přihlášky (vyplňuje vedoucí)
Oddíl:
Datum:
Podpis:
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Poučení k přihlášce a informace o zpracování osobních údajů
/ I / Vodácký oddíl Neptun Znojmo, z.s., sídlem U Obří hlavy 7, Znojmo, IČ 494 38 441 (dále jen VO Neptun Znojmo)
je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Občanský zákoník), sdružující své členy bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického
přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.
Členství v oddíle vzniká přijetím řádně vyplněné přihlášky, poskytnutím potřebných údajů (viz dále). Přijmout přihlášku může
vedoucí oddílu, případně pověřený dospělý člen VO Neptun Znojmo.
Členství zaniká výmazem ze seznamu členů. K výmazu vede zejména odhlášení člena (ústní či písemnou formou) vedoucí/mu
oddílu, případně pověřenému dospělému členu VO Neptun Znojmo nebo vyloučení z důvodu vážného porušení povinnosti člena.
Členství ve VO Neptun Znojmo je bezplatné.
/ II / Junák – český skaut, z.s., sídlem Senovážná nám. 24, Praha 1, IČ 004 09 430 (dále jen Junák)
je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Občanský zákoník), jehož členem se může stát každý člověk, který souhlasí s posláním, principy a výchovnou
metodou skautského hnutí.
Členství v Junáku vzniká přijetím řádně vyplněné přihlášky, poskytnutím potřebných údajů (viz dále) a zaplacením členského
příspěvku. Přijmout přihlášku může vedoucí oddílu, případně další, vedoucím oddílu pověřený dospělý člen Junáka.
Členství může zaniknout výmazem ze seznamu členů. K výmazu vede zejména odhlášení člena (ústní či písemnou formou)
vedoucí/mu oddílu, případně dalšímu, vedoucí/m oddílu pověřenému dospělému členu Junáka, rozhodnutí střediska (při
nezaplacení členského příspěvku, neposkytnutí údajů, odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů, zrušení oddílu aj.)
nebo vyloučení z důvodu vážného porušení povinnosti člena.
Výše členského příspěvku je oznámena vždy koncem kalendářního roku.
/ III / Junák – český skaut, přístav Neptun Znojmo, z.s., sídlem U Obří hlavy 7, Znojmo, IČ 028 06 673 (dále jen Přístav)
je organizační složkou Junáka se samostatnou právní subjektivitou, tj. spolkem ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník).
/ IV / Informace o zpracování osobních údajů
V této části se dozvíte, jak Vaše (resp. Vašich dětí, dále užíváno jen „Vaše“) osobní údaje zpracováváme, na základě jakého
právního titulu a pro jaký účel, komu osobní údaje předáváme a jak je při uložení chráníme.
Je naší zodpovědností zpracovávat a chránit Vaše osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů
(tzv. General Data Protection Regulation, dále užívána pouze zkratka „GDPR“).
Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Vodácký oddíl Neptun Znojmo, z.s., sídlem U Obří hlavy 7, Znojmo, IČ 494 38 441
Junák – český skaut, z.s., sídlem Senovážná nám. 24, Praha 1, IČ 004 09 430
Junák – český skaut, přístav Neptun Znojmo, z.s., sídlem U Obří hlavy 7, Znojmo, IČ 028 06 673
coby společní správci dle čl. 26 GDPR (dále jen „správci“)
Kontaktní údaje správců: U Obří hlavy 7, Znojmo, 669 02, tel. 722 937 756, e-mail david. gros@vodaci.org.
Jaké jsou účely a právní tituly zpracování Vašich osobních údajů?
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti správců, a to
konkrétně:
1) zajištění výchovné práce a oddílové, případně i další obdobné činnosti správců (dále jen Činnost),
2) evidence členů, kdy členství je zákonný právní vztah mezi fyzickou osobou a správci; Junák své členy eviduje mimo jiné
kvůli výběru členských příspěvků,
3) kontaktování člena a jeho rodičů nebo jiných zákonných zástupců při organizaci a zajištění Činnosti správců,
4) evidence účastníků akcí pořádaných správci,
5) naplňování poslání mimo jiné tím, že správci svým členům nabízí náležité vzdělávání, odpovídající jejich pozici v
organizaci, informují je o připravovaných akcích a projektech, výchovných nástrojích, publikacích a vybavení
6) podávání žádostí a administrace dotací při čerpání finančních prostředků z rozpočtů orgánů veřejné správy či samosprávy,
resp. OP EU a v této souvislosti monitorování efektivnosti vynaložených prostředků ve vazbě na účastníky (indikátory),
7) publicita a osvětová činnost správců,
8) pro jiné účely vyplývající z příslušných právních předpisů (např. záznamy o úrazech, vedení účetnictví atp.)
Právním titulem pro výše uvedené účely zpracování je pro body 1) – 6) zpracování pro splnění smlouvy, pro bod 7) zpracování
pro účely oprávněných zájmů správců, přičemž oprávněný zájem spočívá v šíření osvěty a publicity o Činnosti správců,
pro bod 8) splnění právní povinnosti správců. Správci zpracovávají pro posouzení zdravotní způsobilosti člena na Činnosti,
k preventivní ochraně zdraví člena a též pro účely informovanosti ošetřujícího lékaře v případě nutnosti a nezbytnosti také údaje o
zdravotním stavu člena. Toto zpracování je založeno na výslovném souhlasu člena (viz níže ) a dále nezbytné pro účely plnění
smlouvy (přijetí člena).
Vaše identifikační a kontaktní údaje jsou požadovány pro plnění smlouvy (vznik členství), resp. plnění právní povinnosti při
realizaci Činnosti správců, a takové osobní údaje jste povinen poskytnout.
Některé Vaše osobní údaje zpracovávají správci na základě níže uvedeného souhlasu se zpracováním osobních údajů – viz
čl. V níže.
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Komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny?
Vaše údaje zpracovávají pověření zástupci správců, jež jsou z titulu svého funkčního zařazení oprávněni přistupovat k dané
agendě zpracování. Vaše osobní údaje jsou dále předávány podle příslušných právních předpisů státním institucím, orgánům
veřejné moci a dalším organizacím ze zákona.
Vaše osobní údaje mohou být předávány dalším správcům v souvislosti s plněním smluv při zajišťování Činnosti –
např. sjednávání ubytování na akce, sjednávání úrazového pojištění apod.
Do zpracování osobních údajů může být též zapojen zpracovatel, nejčastěji v případě uložení dat na serveru zpracovatele
(např. hosting skautIS, hosting e-mailu, apod.) nebo dílčí zpracování odborníkem – specialistou. V tomto případě je zpracovatel
smluvně vázán mlčenlivostí, zákazem zneužití dat, povinností zabezpečit osobní údaje, ohlašovat bezpečnostní incidenty atd.
postupem dle čl. 28 GDPR.
Vaše osobní údaje zodpovědně chráníme. V případě uložení dat v informačním systému evidence členů je tento IS zabezpečen,
opatřen unikátními přístupovými údaji s řízením oprávněnosti přístupu dle rolí ve vazbě na funkční zařazení člena v organizaci.
V případě fyzického uložení dat jsou přihlášky v uzamykatelných skříních v zabezpečené budově. Při zpracování osobních údajů
se řídíme vnitřní Směrnicí pro nakládání s osobními údaji.
Jak dlouhou dobu budou Vaše údaje uloženy?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování, tj. zejm. po dobu členství. Po pominutí účelu zpracování
jsou Vaše osobní údaje uloženy po dobu, po kterou jsou správci povinni tyto údaje uložit podle příslušných právních předpisů,
resp. podle spisového a skartačního řádu správců. Po uplynutí této doby, budou Vaše osobní údaje správci zlikvidovány, ledaže
byste udělil souhlas s dalším zpracováním pro účely informování bývalého člena o akcích a projektech organizovaných Správci
(viz tiskopis Souhlasu).
Jaké jsou další podmínky zpracování a Vaše práva?
Rodič či zákonný zástupce je povinen o členovi poskytnout úplné a pravdivé údaje identifikační a kontaktní, relevantní údaje o
zdravotním stavu a identifikační a kontaktní údaje o alespoň jednom z rodičů či zákonném zástupci. Poskytnutí těchto údajů je
nezbytné pro činnost Správců ve vztahu k členovi po dobu členství. V případě neposkytnutí těchto údajů člen nemůže být přijat.
Poskytnutí ostatních osobních údajů je dobrovolné.
Na základě písemné žádosti je každý ze správců povinen poskytnout členovi (případně za něj jeho rodiči, či zákonnému zástupci)
informace o osobních údajích o něm zpracovávaných či jejich kopii, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoli za
přiměřenou úhradu.
Pokud se rodič či zákonný zástupce domnívá, že jakýkoli Správce, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování osobních
údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat Správce, zpracovatele či dalšího příjemce o
vysvětlení; (ii) požádat, aby jakýkoli Správce, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; nebo (iii) požadovat
opravu osobních údajů, jejich omezení zpracování či výmaz, pominul-li účel jejich zpracování, resp. povinná doba uložení dle
příslušných právních předpisů.
Poskytnul-li jste některé osobní údaje za specifikovaným účelem na základě souhlasu, pak máte právo kdykoliv tento souhlas se
zpracováním osobních údajů odvolat.
Dále máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, je-li toto zpracování prováděno
v oprávněném zájmu správců.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR a nevyřešil jste svou stížnost ani s pomocí
kontaktních osob správců, máte právo se se stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Svá práva můžete uplatnit adresováním žádosti na výše uvedené kontaktní údaje správců.

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………
Jméno a příjmení člena: …………………………………………………………………………….
Adresa bydliště člena: ……………………………………………………………………………….
Datum narození člena: ……………………………………………………………………………...
Podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s těmito Informacemi o zpracování osobních údajů.
Výslovně souhlasím se zpracováním údajů o zdravotním stavu člena pro shora uvedené účely Činnosti správců.
Datum a podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………………..
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/V/ Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………
Jméno a příjmení člena: …………………………………………………………………………….
Adresa bydliště člena: ……………………………………………………………………………….
Datum narození člena: ……………………………………………………………………………...
prohlašuji, že jsem se seznámil s Poučením k přihlášce a informacemi o zpracování osobních údajů a na základě toho vyjadřuji
souhlas či nesouhlas
s tím, aby shora uvedení správci zpracovávali osobní údaje shora uvedeného člena
za tímto účelem (hodící se zakroužkujte):


souhlasím – nesouhlasím:
pro účely informování bývalého člena o akcích a projektech organizovaných Správci (zejm. v souvislosti s významnými
výročními a historickými akcemi správců – výročí). Pro tento účel budou zpracovávány i po ukončení členství osobní údaje
v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, tel. a e-mail.



souhlasím – nesouhlasím:
postupem dle § 84 a § 85 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s pořizováním fotografií a jejich zveřejňováním na
webových stránkách a sociálních sítích správců za účelem prezentace a šíření osvěty o Činnosti správců. Osobní údaje
v rozsahu vizuálních a audiovizuálních materiálů zachycujících člena.



souhlasím – nesouhlasím:
pro marketingové účely Správců v rozsahu vizuálních a audiovizuálních materiálů zachycujících člena a emailové adresy
zákonného zástupce (zasílání informací a nabídek souvisejících s Činností správců).

Vzhledem k tomu, že osobní údaje pro tento účel zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se
zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení
s informacemi o zpracování osobních údajů.

Datum a podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………………..
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