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                  Pionýr, z.s. – 96.pionýrská skupina Veselí Medvědi  
        Registrační list člena 2021  

Údaje člena   
Jméno:                                                                      Příjmení:    
Datum narození:                                                    Zdravotní pojišťovna:    
E-mail:    
Adresa trvalého bydliště:    

Město:                                                                          PSČ:    
Informace o zdravotním stavu a jiných problémech:  

  
  

Údaje zákonných zástupců  
OTEC – MATKA – JINÝ:  
Jméno:                                                                        Příjmení:    
Mobilní telefon:  E-mail:    
Adresa trvalého bydliště:    
Město:                                                                          PSČ:    
OTEC – MATKA – JINÝ:  
Jméno:                                                                       Příjmení:    
Mobilní telefon:  E-mail:    
Adresa trvalého bydliště:    

Město:                                                                          PSČ:    
 

V souladu s ustanovením Stanov Pionýra se registruji jako člen pobočného spolku Pionýra. Beru na vědomí, že členství 
se potvrzuje každoročně k 31.1. uhrazením členského příspěvku.  

Chci propagační předmět Veselých Medvědů? (V případě že máte zájem o propagační předmět, tak je výše členského 
příspěvku 310,- Kč, pokud ne tak je výše členského příspěvku 210,- Kč) 

Ano / Ne 

 

V ………………………………….. dne ………………………………….. 

                                                                                               ……………………………………………………..   

                      Podpis registrujícího se člena       

V ………………………………….. dne ………………………………….. 

                                                                                               ……………………………………………………..   

                      Podpis osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost    

 

*************************************************************************************************************************************************** 

Členský příspěvek ve výši 210 / 310,- Kč za člena se hradí do 29.1.2021 na účet u RB č. 152047780/5500 variabilním symbolem je datum narození.  
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Jméno a příjmení člena …………………………………………………………. Datum narození ……………………………………………….    

 

Potvrzení a souhlas se zpracováním osobních údajů 

Potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby spolku Pionýr, z. s. (dále jen 
Pionýr) správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Pionýr jako správce uchovával a 
zpracovával v souladu s platnými právními předpisy osobní údaje, uvedené na tomto registračním listu. Pionýr, z. s. 
je oprávněn zpracovávat uvedené údaje i prostřednictvím svých pobočných spolků, které již nepodléhají mému 
dalšímu souhlasu. Správce může používat uvedené osobní údaje ke své činnosti v souladu se Stanovami Pionýra a 
dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Způsob uchování a zpracování údajů upravuje vnitřní předpis Pionýra. 
 
V …………………………………………….. dne …………………………………… 
 
 
                                                                                                 ………………………………………………………. 
                                                                                                Podpis osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost  
 
 
Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. – 96.pionýrská skupina Veselí Medvědi se sídlem Feřtekova 561/22, Praha 8 a 
Pionýr, z. s. se sídlem senovážné náměstí 977/24, Praha 1 jako správci údajů používali během činnosti pořízené 
videozáznamy a fotografie zachycující podobu uvedeného člena k dokumentaci a propagaci své činnosti. Souhlas 
uděluji na dobu 10 let.  
 

Ano / Ne  
 
 

Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. – 96. pionýrská skupina Veselí Medvědi se sídlem Feřtekova 561/22, Praha 8 jako 
správce údajů používala uvedené kontaktní údaje člena a osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost k zasílání 
informací o činnosti spolku a nabídek na další aktivity. 
 

Ano / Ne 
 
 

Beru na vědomí, že své souhlasy mohu písemně kdykoli odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje. 
Způsob zpracovávání údajů řeší vnitřní směrnice Pionýr, z. s.  
 
V …………………………………………….. dne …………………………………… 
 
 
                                                                                                 ………………………………………………………. 
                                                                                                Podpis osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  


