
Vysílačka přes mobil KLUB, z.s. 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKA PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ 

Děkujeme za Vaše rozhodnutí stát se členy spolku Vysílačka přes mobil KLUB, z. s. Nyní už 
je potřeba jen vyplnit přihlášku a uhradit vstupní příspěvek. Pokud jste student 18-26 let 
nebo držitel průkazu ZTP a ZTP/P máte při splnění podmínek nárok na snížený vstupní 
členský příspěvek.  

1. Vyplňte PŘIHLÁŠKU ČLENA 
Ve formuláři najdete tzv. povinné a nepovinné kolonky. Vyplnění povinných kolonek je 
podmínkou registrace. Nepovinné kolonky sice vyplňovat nemusíte, my však velmi oceníme 
pokud tak učiníte. 

Za právnickou osobu ve spolku vykonává svá práva a povinnosti její statutární orgán nebo 
jím zplnomocněná fyzická osoba. Zmocnění k zastupování doloží zástupce člena právnické 
osoby písemnou plnou mocí, jež je součástí písemné přihlášky ke členství uložené v 
kanceláři spolku. Plná moc je platná do té doby, dokud ji statutární orgán zmocněnci 
neodebere či nepředloží nové zmocnění jiné fyzické osobě. 

2.  Zašlete nám vyplněnou PŘIHLÁŠKU  
Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné zaslat poštou na adresu spolku: Vysílačka přes 
mobil KLUB, z. s., č.p. 164, 413 01 Vražkov nebo jí můžete barevně naskenovat (podpis 
musí být modrý) a zaslat na e-mail spolek@vysilackapresmobil.cz, případně zaslat do 
datové schránky spolku i5a7jr9. 

3. Uhraďte vstupní příspěvek 
Zašlete vstupní členský příspěvek na účet 2402196930/2010, jako variabilní symbol použijte 
876001 a do poznámky k platbě napište "Nový člen + vaše jméno a příjmení". 

Zasedání nejvyššího orgánu spolku stanovilo dne 11. 05. 2022 výši a způsob úhrady členských 
příspěvků s účinností od 12. 05. 2022 takto: 

Vstupní členský příspěvek - jednorázový 

Fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR 1 000 Kč 

(Právnické osoby se sídlem na území ČR 

(členství ve spolku u právnické osoby přechází na jeho 

právního nástupce) 

10 000 Kč 

Snížený vstupní členský příspěvek pro studenty 18-26 let a držitele průkazu ZTP a 
ZTP/P činí 500 Kč. U studentů je potřeba doložit k písemné přihlášce kopii potvrzení o 
studiu; u držitele průkazu ZTP a ZTP/P je potřeba doložit k písemné přihlášce kopii průkazu. 
 
4. Schválení členství 
Členství ve spolku vzniká schválením této přihlášku předsednictvem spolku a 
zaplacením vstupního příspěvku.  

Poštou nebo emailem/datovou zprávou vám bude zasláno "ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ZA 
ČLENA SPOLKU" a bude vám přiděleno členské číslo. 

 



Vysílačka přes mobil KLUB, z.s. 

PŘIHLÁŠKA ČLENA 

Já, níže podepsaný/á,  
 

Jméno a příjmení* (název firmy / 
název žadatele) 

 

 

Datum narození* / IČO  

Adresa trvalého bydliště* / sídla 

(ulice, č.p., PSČ, město) 

 

 

Korespondenční adresa 

(je-li odlišná od trvalého bydliště) 

 

E-mail* 1)  

Telefon*  

Volací znak (Zello,HAM, PMR,CB)  

* takto označené údaje jsou povinné 
1) na zde uvedený email bude zasláno Rozhodnutí o přijetí za člena spolku 
 

se přihlašuji za člena spolku Vysílačka přes mobil KLUB, z. s., IČ 14388308 se sídlem č.p. 

164, 413 01 Vražkov, zapsaného v oddílu L vložce 13307 spolkového rejstříku vedeného u 

Krajského soudu v Ústí nad Labem. 

Svým podpisem stvrzuji, že je mi dobře znám účel spolku i jeho stanovy a že se s nimi 

ztotožňuji. Dále stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a 

povinnosti člena spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů spolku a 

budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy spolku, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů 

spolku. Jsem si plně vědom/a, že členství ve spolku vzniká schválením této přihlášku 

předsednictvem spolku a zaplacením vstupního příspěvku stanoveného na webových 

stránkách spolku, dostupných na adrese www.vysilackapresmobil.cz. Beru na vědomí, že 

členstvím ve spolku mě vzniká právo využívat nabídku benefitů určených pro členy spolku, 

definovaných a zveřejněných na webových stránkách spolku, dostupných na adrese 

www.vysilackapresmobil.cz, a že spolek má právo na aktualizaci podmínek výhod členů v 

průběhu roku. Svým podpisem zároveň stvrzuje, že jsem se seznámil/a se zásadami 

zpracování osobních údajů členů spolku, které tvoří nedílnou součást této přihlášky. 

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. 

 
V _________________ dne ________________  

        _____________________________  
         podpis uchazeče / statutárního zástupce 

http://www.vysilackapresmobil.cz/
http://www.vysilackapresmobil.cz/
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ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. Úvod 

1.1 Spolek Vysílačka přes mobil KLUB, z. s. v souvislosti s 

výkonem své činnosti zpracovává osobní údaje fyzických 

osob (tzv. subjekty údajů), které jsou členy spolku (dále jen 

„členové“) anebo podaly přihlášku do spolku (dále jen 

„žadatelé“), včetně osobních údajů zákonných zástupců 

členů a žadatelů (dále společně jen „subjekty údajů“). 

1.2 Z uvedeného důvodu je spolek Vysílačka přes mobil 

KLUB správcem osobních údajů, a dbá proto na to, aby 

osobní údaje subjektů údajů byly řádně zabezpečeny a 

aby při zpracování jejich osobních údajů byla dodržena 

veškerá pravidla stanovená obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů (dále jen „GDPR“) jakož i dalšími právními 

předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji a jejich 

ochrany. 

1.3 V případě, že je člen nebo žadatel zastoupen svým 

zákonným zástupcem, zpracovává spolek současně s 

osobními údaji takového člena nebo žadatele také osobní 

údaje jeho zákonného zástupce (či zákonných zástupců). 

Zpracování osobních údajů zákonných zástupců spolek 

provádí za stejnými účely a na základě stejných právních 

základů, jako zpracování osobních údajů žadatelů a členů. 

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1 Správcem osobních údajů je Vysílačka přes mobil 

KLUB, z. s., IČ 14388308 se sídlem č.p. 164, 413 01 

Vražkov, zapsaného v oddílu L vložce 13307 spolkového 

rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem. 

 
3. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ 

3.1 Vznik členství a výkon členských práv a povinností 

Spolek zpracovává osobní údaje žadatelů o členství ve 

spolku v souvislosti s podáním přihlášky do spolku, tedy za 

účelem vzniku členství ve spolku. Přihláška do spolku je 

návrhem na uzavření smlouvy (jelikož stanovy jsou 

smlouvou svého druhu), resp. návrhem na přistoupení ke 

stanovám spolku. Pokud by spolek v mezidobí od podání 

přihlášky do okamžiku vzniku členství osobní údaje 

nezpracovával, nemohlo by předsednictvo spolku přihlášku 

do spolku schválit (schválení přihlášky do spolku je přitom 

jednou z podmínek vzniku členství dle stanov spolku). 

Právním základem tohoto zpracování je jednání o uzavření 

smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů. 

Po vzniku členství člena ve spolku bude spolek 

zpracovávat osobní údaje svých členů (a případně jejich 

zákonných zástupců) za účelem plnění stanov spolku 

dostupných na www.vysilackapresmobil.cz, tedy za 

účelem výkonu členských práv a povinností. Pokud by 

spolek osobní údaje nezpracovával, nemohl by např. 

umožňovat svým členům využívat výhod, které členství ve 

spolku svým členům přináší. Právním základem tohoto 

zpracování je plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt 

údajů. 

3.2 Plnění právních povinností 

Spolek zpracovává osobní údaje svých členů též za 

účelem plnění právních povinností spolku, vyplývajících 

např. z občanského zákoníku, stanov spolku, účetních a 

daňových zákonů apod., včetně povinnosti spolku být 

schopen doložit, že zpracovává osobní údaje v souladu s 

obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s 

GDPR. Právním základem tohoto zpracování je splnění 

právní povinnosti, která se na spolek coby správce 

osobních údajů vztahuje. 

3.3 Oprávněné zájmy 

Spolek může zpracovávat osobní údaje členů (a případně 

jejich zákonných zástupců) také za účelem: 

 zasílání elektronických zpráv s informacemi a 

sděleními o aktuálních či plánovaných 

činnostech, akcích či aktivitách spolku (dále jen 

„informace“); 

 určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků; 

 podávání žádostí o dotace v oblastech 

souvisejících s činností spolku. 

Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem 

spolku coby správce osobních údajů. 

4. ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ 

4.1 Zpracování osobních údajů pro účely zasílání 

informací je možné i bez souhlasu členů, resp. jejich 

zákonných zástupců, a to na základě oprávněného zájmu 

spolku. Samotné zasílání informací lze provádět taktéž bez 

souhlasu, a to konkrétně v souladu s §7 odst. 3 zákona č. 

480/2004 Sb., pokud to člen či jeho zákonný zástupce 

původně neodmítl.  

 

4.2 Spolek ukončí zpracování osobních údajů pro účely 

zasílání informací bezodkladně poté, co se člen či jeho 

zákonný zástupce odhlásí se z odběru informací, což 

možné provést v každé zaslané informaci, nebo člen či 

jeho zákonný zástupce vznese námitku proti takovému 

zpracování (za podmínky čl. 21 GDPR). 

 

5. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Spolek bude poskytovat osobní údaje zejména svým 

dodavatelům a osobám, jejich služby při své činnosti 

využívá (tzn. příjemcům). Těmito příjemci jsou např. 

subjekty poskytující účetní služby, poštovní služby, právní 

služby, IT služby, provozovatelé platebních bran, správci 
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domén, poskytovatelé technické podpory apod. Tyto 

subjekty budou zpracovávat osobní údaje buď jako  

 

samostatní správci (tedy jako subjekty, které samy určují 

účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to 

nezávisle na spolku), nebo jako zpracovatelé (tedy 

subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro spolek, a to 

na základě jeho pokynů). 

 

5.2 Vedle toho může spolek poskytovat osobní údaje 

orgánům veřejné moci, pokud mu tuto povinnost ukládají či 

v budoucnu budou ukládat obecně závazné právní 

předpisy, případně orgánům či subjektům majícím na 

starost poskytování dotací a zpracovávání žádostí o ně. 

Tito příjemci budou zpracovávat osobní údaje zejména 

jako samostatní správci. Za příjemce však nejsou 

považovány orgány veřejné moci v rámci výkonu svých 

vyšetřovacích pravomocí. 

 

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

6.1 Spolek bude zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, 

která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. 

Zánikem jednoho z právních základů pro zpracování 

osobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů 

(v nezbytném rozsahu) na základě jiného právního 

základu. 

 

6.2 Jednání o uzavření smlouvy a její následné plnění 

Za účelem vzniku členství ve spolku bude spolek 

zpracovávat osobní údaje žadatelů od okamžiku podání 

přihlášky do spolku do okamžiku, kdy se žadatel stane 

členem spolku (nebo vezme svou přihlášku zpět). 

Za účelem plnění stanov spolku (tedy za účelem výkonu 

členských práv a povinností, zejména za účelem umožnění 

využívání výhod členství) bude spolek zpracovávat osobní 

údaje členů (a případně jejich zákonných zástupců) po 

dobu jejich členství ve spolku. 

 

6.3 Plnění právních povinností 

Za tímto účelem spolek bude zpracovávat osobní údaje po 

dobu trvání příslušné právní povinnosti spolku. 

 

6.4 Oprávněné zájmy 

Za účelem zasílání novinek může spolek zpracovávat 

osobní údaje členů a jejich zákonných zástupců do doby 

odhlášení ze zasílání novinek nebo do okamžiku, kdy proti 

takovému zpracování vznese člen či jeho zákonný 

zástupce námitku, nebo to odmítne. 

Za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků 

může spolek zpracovávat osobní údaje po dobu existence 

příslušného právního nároku, maximálně však po dobu 1 

roku po uplynutí promlčecí lhůty dle obecně závazných 

právních předpisů. V případě zahájení a trvání soudního, 

správního nebo jakéhokoli jiného řízení, ve kterém budou 

řešeny práva či 

povinnosti vyplývající z příslušného právního nároku, 

neskončí doba zpracování osobních údajů k tomuto účelu 

před pravomocným skončením takového řízení. 

Za účelem podávání žádostí o dotace v oblastech 

souvisejících s činností spolku bude spolek zpracovávat 

osobní údaje členů spolku po dobu členství člena ve 

spolku, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy delší 

lhůtu. 

 

 

 

 

7. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

7.1 Každý subjekt údajů má mimo jiné tato práva: (i) právo 

požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek 

čl. 15 GDPR), (ii) právo na opravu nebo výmaz osobních 

údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), (iii) právo 

na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 

18 GDPR), (iv) právo vznést námitku proti zpracování (za 

podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování 

osobních údajů na základě oprávněného zájmu spolku, (v) 

právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR) 

a (vi) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních 

údajů. V případě, že se subjekt údajů domnívá, že bylo 

porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má též 

právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad 

pro ochranu osobních údajů. 

 

8. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

8.1 V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů 

lze spolek elektronicky na adrese 

spolek@vysilackapresmobil.cz.cz. Obecné informace o 

zpracování osobních údajů lze nalézt též na internetových 

stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, dostupných 

na www.uoou.cz.  

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 4.5.2022 

 


