Přihláška za člena Matice svatohostýnské z.s.
Příjmení: _
Jméno: _
Datum narození: _

Farnost: _

Bydliště (obec): _

PSČ: _

Ulice: _

Číslo domu: _

Děkanát: _

Diecéze: _

Kontaktní telefonní číslo (případně i u příbuzných): _

E-mailová adresa: _

Odbornost, osobní záliby: _
_
_
1. Přihlašuji se dobrovolně za člena Matice svatohostýnské, z. s.
2. Prohlašuji, že jsem seznámen s programem Matice svatohostýnské, z. s., a že se na něm chci podílet.
3. Prohlašuji, že budu dodržovat stanovy Matice svatohostýnské, z. s., respektovat závěry valných hromad, obecně platné
morální a právní normy.
4. Zavazuji se platit každoročně členský příspěvek, výše příspěvku je v souladu s usnesením valné hromady a podle svých
finančních možností.
5. Podle své odbornosti, svých osobních zálib a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu nabízím Matici svatohostýnské, z. s.,
tuto pomoc: _
_
_

Datum:

Podpis:

Lze vyplnit přímo v počítači, ale podpis musí být vlastní rukou. Přihlášku poslat poštou nebo e–mailem na:
matice@hostyn.cz (v tomto případě je ji nutno nejdříve naskenovat s tímto podpisem).
Matice svatohostýnská, z. s., Svatý Hostýn 115, 768 61 Chvalčov

Informace o GDPR (o ochraně osobních údajů) určena pro členy Matice svatohostýnské jako subjekty údajů
Vážení přátelé, Matice svatohostýnská z.s., DIČ: 00206776, IČ: 00206776 (dále jen Matice), se
sídlem Svatý Hostýn 115, je správcem osobních údajů svých členů, které nám při vzniku
členství poskytnete. Zpracování provádíme v souladu s "Nařízením evropského parlamentu a
rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně
osobních údajů" a další související legislativou. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných
zájmů Matice vést úplnou a správnou evidenci svých členů. Vaše osobní údaje proto zpracováváme po celou dobu Vašeho členství v
Matici. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, na omezení zpracování, a
právo vznést námitku. Při skončení členství v Matici máte také právo na vymazání Vašich osobních údajů.

