Český občanský spolek
proti plicním nemocem (ČOPN)
IČ 70 10 50 81
Adresa:

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Na Bulovce
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň

Členská přihláška
Přihlašuji se za člena Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN) a souhlasím
s jeho cíli a stanovami. Budu aktivně spolupracovat při prosazování všeobecného zlepšení situace
nemocných s plicními nemocemi a prohlubování obecné informovanosti o této problematice .
Jméno, příjmení, titul:
(název právnické osoby)
Datum narození:
(identifikační číslo)
Trvalé bydliště:
(sídlo)
E-mail, telefon:
Druh členství (řádné/přidružené):
O kterou plicní nemoc/nemoci se především zajímáte (není povinné uvádět, nejedná se o sdělení
vlastní diagnózy):
Mám/nemám zájem o členství v klubu (název):

V

dne:

Podpis:

Datum vzniku/zániku členství:

ČOPN
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice na Bulovce
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň

IČ: 70 10 50 81
DIČ: CZ70105081
Číslo účtu: 13330359/0800

Souhlas se zpracováním osobních údajů člena spolku
Podepsaný člen zapsaného spolku tímto bere na vědomí a souhlasí, aby spolek
Český občanský spolek proti plicním nemocem
se sídlem: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice na Bulovce, Budínova 67/2, Praha 8
IČ:
70 10 50 81
(dále jen „správce“ či „spolek“) zpracovával jeho dále uvedené osobní údaje:
•
•
•
•

Jméno a příjmení
adresa trvalého i přechodného bydliště nebo korespondenční adresa
telefonní číslo
e-mailová adresa

Osobní údaje člena spolku budou zpracovávány pouze pro vnitřní účely spolku, a to:
a) vedení seznamu členů spolku,
b) evidenci členských příspěvků, jsou-li či budou-li v budoucnu spolkem vybírány,
c) komunikaci se členy včetně nabídky aktivit a služeb spolku, případně osob se spolkem spolupracujících.
Pro shora uvedené účely člen uděluje také souhlas se zasíláním obchodních a jiných sdělení na svou e-mailovou
adresu.
Poučení o zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu trvání členství ve spolku a nejvýše tři roky po skončení
tohoto členství.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat, a to např.
zasláním e-mailu na adresu copn@copn.cz, nebo dopisu na adresu sídla spolku.
Vaše osobní údaje budou uloženy v elektronické, případně i fyzické (tištěné) podobě. S osobními údaji bude
nakládáno v souladu se zákonem, zejména budou náležitě technicky zabezpečeny před zneužitím.
Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou na základě smlouvy
zpracovávat též jiné osoby (zpracovatelé). Osobní údaje nebudou poskytovány do zahraničí.
Zákon Vám coby subjektu údajů poskytuje následující práva:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás
nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V .....................dne: …………………

-

……………………………………………………..
Podpis subjektu údajů-člena spolku

ČOPN
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice na Bulovce
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň

IČ: 70 10 50 81
DIČ: CZ70105081
Číslo účtu: 13330359/0800

