
  

 
 
 
Svaz učitelů tance ČR, z.s. Národní 10, 110 00 Praha 1  

P.T. 
 
Všem členům 
 
 
 

V Praze srpen 2018      NALÉHAVÉ! 

 
 
Věc: Žádost o vyjádření souhlasu ke zpracování osobních údajů 
 
 
Vážená kolegyně, Vážený kolego, 
 
V souvislosti s tím, že koncem května vstoupilo v účinnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR, dále jen Nařízení) máme jako spolek povinnost zajistit souhlas svého člena ke zpracováním 
osobních údajů pro účely činnosti spolku. 
Prosíme, formulář čitelně vyplňte, nezapomeňte připojit podpis a pošlete prosím v originále poštou 
na adresu SUT uvedenou shora. 
Bez tohoto dokladu nemůže SUT zveřejňovat informaci o Vašem členství na webu jako doposud, ani 
Vám zasílat jakékoliv informace.  
Pokud neobdržíme odpověď nejpozději do konce září 2018, je toto bohužel poslední informace, 
kterou Vám zasíláme.  
Děkujeme 
 
 
J. Plamínek,v.r. 
president 
 
 
Informace o zpracování osobních údajů a poučení:  
Spolek osobní údaje člena zpracovává na základě jeho svobodného souhlasu v rozsahu nezbytném 
pro výkon oprávněné činnosti spolku, a to konkrétně pro účely: Evidence členů, vedení seznamu 
členů, výběr členských příspěvků, zajištění činnosti spolku při naplňování účelu spolku, evidence 
účastníků akcí pořádaných spolkem. Z tohoto důvodu i člen údaje poskytl. 
Spolek o členovi zpracovává tyto osobní údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, 
trvalé bydliště a doručovací adresa, telefon, e-mail, záznam o vzdělání v oboru, typ členství, případně 
adresu a doménu domovské taneční školy. 
Na webových stránkách zveřejňuje spolek na základě souhlasu člena tyto informace o členovi (v 
tabulce označeny *): titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, webová domovské taneční školy, 
typ členství (profi, amat. ,atd.) 
Na žádost člena spolek poskytne žadateli informace o osobních údajích o něm zpracovávaných. 
Údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu členství a následně 3 roky. Spolek neposkytuje 
osobní údaje členů třetím stranám, vyjma údajů zveřejněných v seznamu členů na webových 
stránkách spolku a vyjma potřebné výměny informací s Hospodářskou komorou ČR. Člen může svůj 
souhlas se zpracováním údajů kdykoliv odvolat. 



  

 
 
Já, níže podepsaný člen jsem byl spolkem Svaz učitelů tance ČR, z.s. ič 444 944 řádně poučen o 

zpracování osobních údajů a souhlasím s jejich zpracováním za podmínek a v rozsahu 
uvedeném druhostranně. 

Typ členství:  Č P A W  

*Titul  

*Jméno  

*Příjmení  

Datum narození  

Rodné číslo  

Trvalé bydliště  

Ulice a č.  

PSČ a místo  

*Doručovací adresa  

*Ulice a č.  

*PSČ a místo  

*Mobil  

*Jiný telefon  

*e-mail  

*www školy  

Podpis 
datum 
 

 

Údaje označené * a typ Vašeho členství jsou zveřejňovány na stránkách SUT. 

Vyplněný formulář prosím zašlete poštou na Svaz učitelů tance ČR, z.s. Národní 10, 110 00 Praha 1. 
NEJPOZDĚJI DO KONCE SRPNA. 
Je nutné, aby podpis byl v originále, ověřovat ho třeba však není. 


