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Žádost o členství v Talnet, z. s. 

 

Jméno a příjmení (s tituly): ……………………………………………………………………. 

Adresa: ……………………………………………………………………………………………. 

Datum narození: ………………………………….. 

E-mailová adresa: ……………………………………………………………………………… 

Telefon (nepovinné): …………………………………………………………………………… 

Byl jsem seznámen/a a svým podpisem souhlasím se stanovami spolku a dalšími příslušnými 

dokumenty vztahujícími se k organizaci spolku a se svými právy a povinnostmi jako člena 

spolku. Potvrzuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. 

 

Dne …………………    V ……………….. 

 

 

……………………….. 

           podpis    

V případě člena mladšího 18 let: 

Jako zákonný zástupce žadatele o členství v zapsaném spolku Talnet souhlasím s jeho/její 

žádostí a v případě přijetí i se členstvím ve spolku. 

 

Jméno: ……………………………..   Podpis: ……………………………… 

 

Podepsanou přihlášku odešlete na e-mailovou adresu: info@talnet.academy, případně 
korespondenčně na sídlo spolku. 
 
Svým podpisem dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů (dle ust. § 9 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (konkrétní aktivity související se zpracováním osobních 

údajů jsou součástí příslušné vnitřní směrnice spolku). Zasláním přihlášky udělujete spolku Talnet z. s. souhlas se 

zpracováním vámi uvedených osobních údajů za účelem jejich shromažďování, vyhodnocování a archivace po 

nezbytně dlouhou dobu. Berte na vědomí, že jste kdykoliv oprávněni požádat spolek o informaci o zpracování svých 

osobních údajů. V případě podezření, že spolek provádí zpracování vámi poskytnutých osobních údajů, které je v 

rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 

údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat spolek o vysvětlení, požadovat odstranění 

vzniklého stavu (zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů). Nevyhoví-li spolek 

takové žádosti, můžete se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
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