Přihláška mladšího člena Junáka
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Adresa
Kontakt na rodiče, nebo zákonného zástupce
telefon

email

Matka
Otec

Poučení k přihlášce mladšího člena Junáka
Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a
nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, sdružující své
členy a členky bez rozdílu rasy, nebo jiných rozdílů.





údaje o zdravotním stavu a další údaje související s činností
člena - plavecké, tělesné a jiné schopnosti a dovednosti,
zdravotní pojišťovna, škola, apod.
údaje o rodičích a zákonných zástupcích - jméno a příjmení,
titul, adresa, email, telefon, profese apod.

Nakládání s osobními údaji
Junák- svaz skautů a skautek ČR, sídlem Senovážné nám. 24,
Praha 1 (dále jen Junák) je správcem osobních údajů a
zpracovává osobní údaje svých členů a rodičů (zákonných
zástupců) mladších členů v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů).
Činí tak v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti
občanského sdružení, zejména za účelem:




zajištění výchovné práce a oddílové, příp. i další činnosti
jednotek Junáka (dále jen činnosti)
kontaktování člena a jeho rodičů nebo jiných zák. zástupců
při zajištění činnosti
poskytování údajů poskytovaných po Junáku státními
orgány a orgány územní samosprávy při čerpání finančních
prostředků z jejich rozpočtů nebo při plnění povinností
vyplívajících z právních předpisů

Junák zpracovává o každém mladším členovi tyto osobní
informace:




Junák zpracovává i údaje o zdravotním stavu, které zákon označuje
jako "citlivé údaje". Jedná se o údaje nezbytné pro posouzení
zdravotního stavu člena pro účast na činnosti Junáka, slouží k
preventivní ochraně zdraví člena a též jako informace pro
ošetřujícího lékaře. Tyto údaje mají k dispozici pouze činovníci
přímo se podílející na aktivitách člena v Junáku a jsou
zpracovávány výhradně po dobu členství. Pro zpracování citlivých
údajů potřebuje Junák výslovný souhlas, tento souhlas může být
kdykoliv odvolán.
Rodič či zákonný zástupce je povinen o členovi poskytnout úplné a
pravdivé údaje identifikační a kontaktní, relevantní údaje o zdr.
stavu a identifikační a kontaktní údaje alespoň na jednoho z rodičů
či zák. zástupce. V případě neposkytnutí těchto údajů člen nemůže
být přijat. Poskytnutí ostatních údajů je dobrovolné.
Podepsáním přihlášky rodič souhlasí s pořizováním fotografií a
videozáznamů z činnosti a jejich využitím pro účely dokumentace a
prezentace činnosti Junáka, dále uděluje souhlas s přepravou člena
osobním vozem v případě potřeby.

identifikační údaje - jméno, příjmení, rodné číslo, přezdívka
kontaktní údaje - adresa, email, telefon, apod.
údaje o činnosti v Junáku - členství v jednotkách, účast na
akcích, dosažená kvalifikace, apod.

Rodič, nebo zákonný zástupce:






prohlašuje, že se seznámil s podmínkami členství a souhlasí se vstupem člena do Junáka - svazu skautů a skautek ČR
souhlasí, aby člen byl vychováván podle skautských idejí a zavazuje se podpořit jeho účast na oddílových akcích
souhlasí s výše uvedeným zpracováním osobních údajů člena a jeho rodičů či zákonných zástupců,
výslovně souhlasí se zpracováváním údajů o zdravotním stavu člena
se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje potřebné pro činnost člena v Junáku

podpis rodiče, nebo zák. zástupce

V ............................... dne

potvrzení kapitána přístavu

