
 

 

Přihláška do spolku 

Taneční škola B – Original, z.s. 
se sídlem Jungmannova 372/19, Beroun-Město, 266 01 Beroun, IČ: 22856552 

(dále jen „Spolek“ nebo „TŠ B – Original“) 
 

Údaje o dítěti / ČLENOVI 
Jméno a příjmení: 

_________________________________________ 
Datum narození a rodné číslo: 

_________________________________________ 
Telefon a e-mailová adresa: 

_________________________________________ 
Adresa trvalého bydliště: 

_________________________________________ 
 

Údaje o zákonném zástupci 
Jméno a příjmení: 

_________________________________________ 
Telefon a e-mailová adresa: 
(matka, otec, do zaměstnání) _________________________________________ 
 

_________________________________________ 
Adresa trvalého bydliště: 

_________________________________________ 
 

Příspěvky 
    Nevyplňujte – vypíše TŠ B - Original 

V případě nastoupení do lekcí poskytovaných TŠ B - Original a svévolném ukončení 
nebudou vráceny příspěvky. Příspěvky musí být uhrazeny v souladu s platebními 
podmínkami TŠ B – Original, které jsou zveřejněny na webových stránkach školy. 

Platba se provádí bezhotovostně pololetní platbou na účet  TŠ B – Original 
Číslo účtu: 2801038956/2010variabilní symbol je rodné číslo dítěte/člena.  

  

                     členský příspěvek :  ____________________ 

                         kurz :  ________________  
              
 

Osoba podávající tuto přihlášku prohlašuje a svým podpisem na této přihlášce stvrzuje, že se před 
podáním této přihlášky seznámila se stanovami Spolku a v souladu s těmito stanovami a podáním této 
přihlášky žádá o přijetí za člena Spolku. 
Osoba jednající za Spolek navenek svým podpisem na této přihlášce tuto přihlášku schvaluje. 
Ke dni schválení této přihlášky vzniká osobě podávající tuto přihlášku členství ve spolku.   
 
Osoba podávající přihlášku do Spolku:   Osoba schvalující přihlášku za Spolek: 
 
Dne: ……………………………..    Dne: …………………………….. 
 
 
_______________________     _______________________ 
Podpis        Podpis 
 
 
_______________________  
Podpis zákonného zástupce      



 

 

Prohlášení osoby ucházející se o členství v Taneční škole B-Original, z.s. /dále jen „Spolku“/. 

A. Poučení a souhlas osoby se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v souladu s vnitřními předpisy Spolku. 

Spolek se zavazuje, že s údaji o osobě, které se považují za osobní údaje ve smyslu zákona                      
č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochranně osobních údajů, v platném znění, bude nakládat 
v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje osoby budou plně zabezpečeny proti zneužití. 
Podpisem osoby na tomto prohlášení uděluje osoba svůj souhlas se zpracováním a použitím osobních 
údajů ze strany Spolku v rozsahu a za podmínek níže uvedených. Osoba je oprávněna písemně 
požádat Spolek o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o ni zpracovány, jakožto i odvolat 
souhlas se zpracováním osobních údajů, má právo k jejich přístupu a v případě porušení svých práv 
má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Osobní údaje osoby budou zpracovávány za účelem evidence členské základny Spolku a evidence 
placení členských příspěvků a budou využívány k naplňování úkolů Spolku vyplývajících ze závazků               
a povinností Spolku k realizaci práv a povinností členů Spolku a naopak. Správcem a zpracovatelem 
osobních údajů je Spolek. Pověřenými osobami pro zpracování a nakládání s osobními údaji v rámci 
Spolku jsou osoby uvedené ve vnitřních předpisech Spolku. Jiným osobám mohou byt zpřístupněny 
pouze se souhlasem subjektu těchto údajů, pokud zákon nestanoví jinak. Subjekt osobních údajů je 
oprávněn k přístupu k osobním údajům vedených o jeho osobě, má právo na jejich opravu a právo 
žádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu. 

B. Svolení osoby k pořízení a užití její podobizny, obrazových snímků, obrazových a zvukových 
záznamů a jejího jména, týkajících se projevů osoby coby člena Spolku při výkonu činností Spolku 
/dále jen „Svolení osoby“/. 

Osoba ucházející se o členství v Taneční škole B-Original, z.s. v případě vzniku jejího členství ve 
Spolku uděluje tímto Spolku svolení k pořízení a užití její podobizny, obrazových snímků, obrazových             
a zvukových záznamů a jejího jména, týkajících se projevů osoby coby člena Spolku při výkonu 
činností Spolku. 

Svolení osoby podle předchozího odstavce uděluje osoba ke všem účelům, které přímo nebo nepřímo 
souvisí s činností Spolku nebo popularitou osoby, včetně účelů propagace vlastní činnosti Spolku, 
tanečních soutěží, tance obecně, jakož i k propagaci výrobků, služeb a názvů třetích osob s využitím 
společenského postavení a známosti osoby, jakožto osoby výjimečné svým talentem, schopnostmi               
a dovednostmi v tanci. Svolení osoby se uděluje ke komerčním i nekomerčním účelům. Použití projevů 
osobní povahy však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy osoby a s platnými právními předpisy 
ČR.  

Osoba ucházející se o členství ve Spolku bere na vědomí a souhlasí s tím, že Svolení osoby, které 
Spolku uděluje, se vztahuje na celou dobu trvání jejího členství ve Spolku, přičemž zůstává v platnosti 
ještě po dobu 12 měsíců následujících po dni ukončení jejího členství ve Spolku. Po tuto dobu má 
Spolek právo používat podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy a jméno osoby, 
týkající se projevů osoby při výkonu činnosti ve Spolku, které byly pořízeny v průběhu trvání jejího ho 
členství ve Spolku, a to v rozsahu a za podmínek zde uvedených. 

Shora uvedeným Svolením osoby není dotčeno ani omezeno právo třetích osob na oprávněné zásahy 
do osobních práv osoby podle obecně závazných právních předpisů v souladu s ust. § 81 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění.  

Spolek je oprávněn využít shora uvedené Svolení osoby vždy přiměřeným způsobem, přičemž 
předměty osobnostních práv osoby nesmí být užity ve spojení s pornografií, erotickými motivy, 
propagací násilí či v jiné souvislosti, která by byla v rozporu s právním řádem, obecně uznávanými 
etickými pravidly či oprávněnými zájmy osoby. 
Osoba podávající přihlášku do Spolku:   Osoba schvalující přihlášku za Spolek: 
 
Dne: ……………………………..    Dne: …………………………….. 
 
_______________________     _______________________ 
Podpis        Podpis 
 
__________________  
Podpis zákonného zástupce      


