PŘIHLÁŠKA
DO KLUBU SENIORŮ CHOMUTOV
Jméno, příjmení, titul
Telefonický kontakt
Rok narození
Trvalé bydliště
ulice

č. p.

obec

Souhlasím s případným uveřejněním mé fotografie na internetových stránkách nebo propagačních
materiálech Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace.

ANO / NE
(nehodící se škrtněte)

Dne:

Podpis:

Součást přihlášky:
- Souhlas se zpracováním osobních údajů

Telefonický kontakt na vedoucí CDS Bezručova: 474 342 696, 728 765 792

Souhlas se zpracováním osobních údajů a údajů zvláštní kategorie - GDPR
Příjmení a jméno člena:
…………………………………………….
Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj týkající se člena, jestliže lze na základě tohoto
údaje přímo či nepřímo zjistit identitu.
Pracovníci mají k daným údajům přístup, aby je mohli efektivně využívat, a jsou
prokazatelně poučeni o pravidlech zacházení s osobními a citlivými údaji členů, tyto jsou
povinni dodržovat. Každý pracovník má povinnost dodržovat mlčenlivost
o získaných informacích, tuto má zakotvenu v pracovní smlouvě.
Informace o členech jsou předávány pracovníkům dané služby v takovém rozsahu, aby
mohly být služby poskytovány bezpečně, kvalitně a odborně.
Organizace má zpracovaný takový systém, aby shromažďované údaje o členech
(v písemné i elektronické podobě) nemohly být zneužity.
Člen má možnost:
- kdykoliv do svého osobního spisu nahlédnout, popřípadě si z něj pořídit kopie
jednotlivých dokladů,
- svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a údajů zvláštní kategorie
kdykoliv odvolat.
Na jaké údaje se ptáme a zdůvodnění
Povinné údaje
- příjmení a jméno; bydliště; rok narození,
- telefon člena – důležitý pro kontakt (lze nahradit kontaktní osobou).
Nepovinné (doplňující) údaje
- souhlas s uveřejněním fotografie na internetových stránkách organizace.
Uděluji dobrovolně souhlas Sociálním službám Chomutov, příspěvkové organizaci,
s předáním informací za účelem členství v Klubu seniorů.
Tento souhlas uděluji po dobu členství v Klubu seniorů.
Beru na vědomí, že můj souhlas může být kdykoliv odvolán. Jedná se o můj svobodný,
jednoznačný projev vůle, se svolením ke zpracováním osobních údajů.
Chomutov dne
……………………………………………………………
Podpis člena
……………………………………………………………
Podpis pracovníka, který s klientem souhlas projednával
Telefonický kontakt na vedoucí CDS Bezručova: 474 342 696, 728 765 792

