
p ihláška a evidenční karta člena H čM
(mlaď haslčl

óen st* čff - Sboru

Évidenční číslo

Jméno, p í|mení:

Rodnéčíslo:

Adresa bydliště:

PSč:

t-rnail: Tel.:

Prohla uil, ePeneesezrrámllgcflem }lth| ase tanov.ňl HČrrma
le povinrrosť tryp iniící l flensM v této ot3anizaci budu ádně plnlt"

Beru na uědomí iníormaci sc rpracouáním ogobních rldai lhne n ČM .

P iiat za člena dne:

Rarítko a podpis starosty boru

lméno a p fimení #konného zástupce:

Datum narození:

Dne:

Podpis:

Tel.:

lnformace o lpracování osobních

r da| člena H ČM

1, Sdrutenl hasičťr č*ch, Moraw a lerska tdále Jen su čus1, se sldlem Římská

2135/45, Vlnohrady, 120 0o Praha, É; fi)44273t rapsanó rre spolkovém r{st lku vedeném u

městského soudu v.Prare, spisová enačka: t 2096 (dáh |cn " 
prárrce"}, vc smyslu Na lranÍ

fvropského pcrtárrentu a Rady Eu 2016/679 o ochran fyrickÝch osob rpracqvává tyto

osobních tidale v rorrahu nezbytném l naplnění ričelu lrnrtvivSH ČMS;

- iménorp Omení
- rodné číglo
- datum naíoténí
_ bydllštl
- e-mall
- telefonní číslo
- fotograflc určená pro prťrkrr lena

?, Jméno, p í|men| rodné člslo, datuín narolení, bydllště, e-mrll, tdcfonnl ČÍslo a

fotografle zpracovává ea riče|em cvldcnce člen $eJich odbornogtÍ, funkď, oceněnÍ, rihradY

člensk ch ptísplvk , dobrovolné člnnosť, sportu), tlaku členek ch priker , tlrazového
pojištění a pro čab dotační polltlky mlnlsterstev a knpk ch tl úd , |t lch irrtl na Činnostl

sHČM.

3, O*obnl dale Spriivce rpracovává pouze v nubytném roxahu g po dobu nezbytnl
nutnou v souladu c čelem. pro ktcď byly poshdnuiy,

4, Zpracování osobnlch tldal Jp prováděno Spróvccm, osobní rida|r vlak pro Správca

rnohou apracovávat l tito rpíecovataló!
- HčM - bordobrovoln chhari ťt

- H čM - Okresni sdrulcní hrglčů
- H čM - ííaj ké sdružĚní hrslč
- právcrcvldenčnho protnmu H ČMS (www.ovldenmsdh.cr|
- P lpadnĚ další poskpsratill tprácovatelsk ch rofrrrarťt. slultb a apllk cí,

5, Podlcnr íreníGDPRkochr.něosobníchrldrl0míčlenSnčnn pávo:
- vzlt souhlas se zpracováním osobnkh rida|ťr kdykollv zpět,
- požadovat po Správcl iníormaci, iaké vačc osobní rldaJe zpracov{rdmc,
- poladovat po Správcl vysvltleni ohledně rpracování osobních dr| .
_ ryžádet l u právce p ístup k těmto ridaiťrm e tyto ridaie n*chat rkturllrovat nebo

opravll
- požadovat po Správciv mrr těctrto osobních dalt},

- v p ípad pochybno tí o dodriování pwtnností souvisejlcích se rpr*ován{m
osobních ridajri obétit se na právce nebo na Ú ad pro ochranu orobnkh tldajti.


