přihlášku předejte
předsedovi KČT 1)

Přihláška za člena Klubu českých turistů
Jméno, příjmení

titul před, za jménem

muž/žena Datum narození
/

Adresa trvalého bydliště: ulice, č. p., PSČ, obec (dodací pošta)

invalida 2)

rodinná
známka 3)

nositel
člen

Kontakty
tel. domů:

tel. zam.:

mobil:

e-mail:
Podpis 4)

Jste pojištěncem Oborové zdravotní pojišťovny?
Označte, o které druhy turistiky máte zájem:
pěší

lyžařskou

na kole

TUTO ČÁST VYPLNÍ ODBOR
Oblast KČT: Pardubický kraj

vysokohorskou

Datum:

Odbor: KČT, odbor Dolní Dobrouč

Člen. příspěvek celkem: ......... Kč

Číslo průkazu: _ _ _ _ _ _

Datum vystavení průkazu: ............................ Zapsal: ..................................

1

) Kontakt na předsedu: Ing. Antonín Nykles, 561 02 Dolní Dobrouč 176, mob.: 724 496 030, e-mail: antonin.nykles@seznam.cz
2
) Zaškrtněte, pobíráte-li invalidní důchod
3
) Na rodinnou známku je vždy jeden nositel a několik členů, celkem nejméně 1 rodič nebo prarodič a nejméně 1 dítě (nebo vnouče) do 26 let.
4
) Svým podpisem (u členů do 15 let podpisem rodičů) stvrzujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 101/2002 Sb. (viz níže).
Informace dle § 5 zákona č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů:
1. KČT zpracovává osobní údaje fyzických osob po dobu jejich členství v KČT v souladu s výše citovaným zákonem, a to automatizovaně i manuálně za
účelem organizování turistických činností, poskytování dotací na tyto činnosti a pojištění rizik z těchto činností vyplývajících.
2. Údaje mohou být zpřístupněny voleným či pověřeným činovníkům KČT a osobám oprávněným na základě právních předpisů.
3. Zjistíte-li, že vaše osobní údaje zpracovávané KČT jsou nepřesné, požádejte KČT o nápravu.
4. Vystoupíte-li z KČT, budou vaše údaje vyřazeny z evidence a nebudou dále zpracovávány.
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