PŘIHLÁŠKA MLADŠÍHO ČLENA
do Dorostové unie Prostějov, pobočný spolek
(dále též jen „DU Prostějov“)
Identifikace skautského oddílu
/1/ Informace o členovi

Dorostová unie Prostějov, pobočný spolek
Jméno a příjmení

/3/ Kontakty

Přezdívka (volitelné)

Datum narození

Rodné číslo

Rok vstupu

Registrační číslo (vyplní oddíl)

E-mail

Mobil

/4/ Korespondenční adresa (liší-li se od trvalého bydliště)

/2/ Trvalé bydliště

Ulice a číslo
Ulice a číslo

PSČ
PSČ

Město / obec

Město / obec

Poučení k přihlášce mladšího člena
/1 Dorostová unie Prostějov, pobočný spolek
je pobočný spolek Dorostové unie, z.s., dospělí vedoucí jsou součástí
sboru Církve bratrské v Prostějově a činnost oddílu je vedena v duchu
křesťanského skautingu. Základem práce s dětmi je skautská
výchovná metoda v kontextu křesťanských hodnot a principů.

/2/ Dorostová unie (DU)
pomáhá vedoucím v práci s dětmi v klubech od roku 1999. Zaměřuje
se na tvorbu kurzů, konferencí, materiálů. Zajišťuje vedoucím
organizační i právní podporu. A také vyučuje vedoucí a pomáhá jim
růst. Hlavním partnerem DU je Církev bratrská. Její služby však
využívají i jiné církve a organizace.

/3/ Členství ve skautu vzniká
zápisem do seznamu členů. K zápisu vede rozhodnutí o přijetí
vyplněné přihlášky a poskytnutí potřebných údajů. Přijmout přihlášku
může vedoucí oddílu, případně další vedoucím oddílu pověřený člen
DU Prostějov.

/4/ Členství může zaniknout
Výmazem ze seznamu členů. K výmazu vede zejména odhlášení člena
(ústní či písemnou formou) hlavnímu vedoucímu oddílu, případně
dalšímu, vedoucímu oddílu pověřeném dospělém členu Skautu
Dorostové unie; rozhodnutí střediska (při nezaplacení členského
příspěvku, neposkytnutí údajů, zrušení oddílu aj.) nebo vyloučení
z důvodů vážného porušení povinností člena.

/5/ Nakládání s osobními údaji
Správce osobních údajů: Dorostová unie Prostějov, pobočný spolek,
IČ: 109 95 030, Sídlo: Šárka 1892/10a, 796 01 Prostějov zapsaný ve
spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
(dále jen „správce“ nebo „spolek“), nakládá s výše uvedenými údaji
pro tyto účely:
a) pro vnitřní potřebu Dorostové unie:
 k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů
mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti
spolku v rozsahu, který jsem uvedl/a shora;
 předávání osobních údajů nadřízeným organizacím, partnerům
a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího
financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, rodné
číslo, bydliště;



k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových
systémů a aplikací v rozsahu – jméno, příjmení, e-mail,
registrující organizační jednotka;

b) pro marketingové a informační účely:
 vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní
údaje členů (ročenky – výroční zprávy, brožurky, časopisy)
v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby
samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení
dalších osobních údajů;
 zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a
dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti
v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon);

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v závazné
přihlášce do spolku, a dále také název organizační jednotky, jejímž
jsem členem a věková skupina, do které podle věku aktuálně patřím.
Tento souhlas uděluji na dobu 3 roky ode dne jeho udělení.
Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených
právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:







kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora
uvedených účelů samostatně,
vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně
zpracovávány,
vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále
není důvod,
žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné,
neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale
nesouhlasím s jejich výmazem,




žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý
marketing, včetně souvisejícího profilování,



nebýt
předmětem
automatizovaného
rozhodování, včetně profilování,



mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného
odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení
žádosti správcem.

individuálního

/6/ Prohlášení a souhlas
Já, níže podepsaný v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a
nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru
na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních
údajů (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, mobil,
email; dále kontaktní údaje na rodiče v podobě emailu a telefonu)
správcem.

/7/ Potvrzení zákonným zástupcem

Jméno a příjemní zákonného zástupce

E-mail

O SKAUTINGU
Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova
dětí a mladých lidí. Jeho členové se nazývají skauti. Český skauting je
specifickou národní formou tohoto mezinárodního hnutí a je
reprezentován celou řadou různorodých spolků.
Posláním skautingu je všestranně rozvíjet děti a mladé lidi k
zodpovědnosti vůči sobě, svému okolí i Bohu. Tyto tři principy jsou
vyjádřeny ve skautském slibu a zákoně, které je konkretizují do
každodenního praktické podoby. Činnost skautského hnutí je pak
naplňována skautskou výchovnou metodou, která kromě slibu a
zákona zahrnuje učení se zkušeností, pobyt v přírodě, samosprávu
malých skupin členů podobného věku podporovaných dospělými
(družinový systém), individuální program osobního i duchovního růstu
(např. skrz skautskou stezku, poznávání Bible, aj.), používání symbolů
a symbolických rámců a zapojení do společnosti na různých úrovních
dění.

SKAUTSKÝ SLIB
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit Bohu, věrně v každé
době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i
tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním. K tomu mi pomáhej
Bůh.
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit Nejvyšší Pravdě a
Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat
zákony skautské, duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i
bližním.

SKAUTSKÝ ZÁKON
Skaut je pravdomluvný.
Skaut je věrný a oddaný.
Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
Skaut je zdvořilý.
Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
Skaut je veselé mysli.
Skaut je hospodárný.
Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

SKAUTSKÉ HESLO
Buď připraven!

Mobilní telefon

Kontaktní údaje:
Datum

Podpis zákonného zástupce

/8/ Přijetí přihlášky oddílem

Název oddílu: Dorostová unie Prostějov, pobočný spolek
IČO 109 95 030
sídlem Šárka 1892/10a, 796 01 Prostějov
Číslo účtu: 2402017488/2010
Místo konání schůzek: Šárka 1892/10a, 796 01 Prostějov

Název oddílu

Datum přijetí

Podpis hlavního vedoucího oddílu

Hlavní vedoucí DU Prostějov: Miroslav Burget,
Tel.: 608 618 191,
email: miroslav.burget@skautdu.cz
web: http://www.skautkamelot.cz/

SKAUT
DOROSTOVÉ UNIE

