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Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Uherský Brod

za člena Moravského rybářského svazu

PŘIHLÁŠKA 

Čestné 
prohlášení

Prohlašuji tímto, že nejsem členem jiného pobočného spolku Moravského 
rybářského svazu z.s. (dále jen „Svaz“), že jsem v posledních třech letech nebyl 
vyloučen ze Svazu a že jsem nebyl v posledních třech letech uznán vinným z 
přestupku nebo trestného činu na úseku rybářství nebo ochrany životního prostředí 
a rovněž není proti mé osobě vedeno přestupkové či trestní řízení pro takový trestný 
čin nebo přestupek. Toto čestné prohlášení je součástí podané přihlášky. Jsem si 
vědom, že uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení je vždy považováno 
za hrubé porušení členských povinností, jež je důvodem k vyloučení ve smyslu § 8 
odst. 11 písm. a) Stanov Svazu.

Udělení 
souhlasu se 

zpracováním 
osobních údajů

Jako subjekt výše uvedených údajů uděluji tímto Moravskému rybářském svazu, 
z.s. pobočný spolek Uherský Brod, IČO: 00557331, zapsanému ve spolkovém 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 18270 (dále jen 
„Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, to za níže 
uvedených podmínek:


1. Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, 
email, telefon, zdravotní omezení, fotografie, doplňující údaje.


2. Účel zpracování osobních údajů: spolková činnost, plnění zákonných 
povinností.


3. Doba zpracování osobních údajů: 3 roky od udělení souhlasu, po dobu trvání 
členství ve spolku, 3 roky od ukončení členství.


4. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám: orgány veřejné moci, 
vůči kterým bude správce povinen poskytnutím požadovaného osobního údaje 
plnit právními nebo vnitřními předpisy uloženou povinnost.


5. Zpracování zvláštní kategorie osobního údaje: údaje o zdravotním stavu – 
ZTP nebo ZTP/P za účelem vydání povolenky k lovu za cenu sníženou podle 
Stanov pro držitele ZTP nebo ZTP/P. Zvláštní kategorie osobního údaje bude 
zpracovávána po dobu platnosti povolenky k lovu vydané za cenu sníženou pro 
držitele ZTP nebo ZTP/P na podkladě tohoto souhlasu; po dobu trvání kárného 
opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu nebo po dobu 
povinné archivace, nejdéle však po uplynutí 3 let od konce uvedených případů.


Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně 
osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou 
Správci poskytovány dobrovolně.



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

	 


…………………………………….

	 podpis
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Poučení 
subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného 
souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o 
členství ve spolku a spolková činnost vč. plnění zákonných povinností Správce, což 
by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet 
k automatizovanému rozhodování ani k profilování / může dojít k automatizovanému 
rozhodnutí o zamítnutí žádosti o členství, bude-li Subjekt údajů u Správce evidován 
jako neúspěšný žadatel,

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil 
zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění 
povinností ve smyslu Nařízení,

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, 
mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních 
údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu 
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má 
právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování 
osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Uherský Brod
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