
Přihláška mladšího člena Junáka 
středisko Františka Matulíka Pozlovice 

 
 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:  ___________________________________________ 

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: ____________________________________ 

RODNÉ ČÍSLO: ________________________________________________ 

ADRESA:  ____________________________________________________ 

EMAIL: _____________________________TEL:_____________________ 

výše členského příspěvku pro kalendářní rok 2017 činí 350,- Kč  
Poučení k přihlášce člena Junáka:                                                     do 6.1.2017   
I. Junák - český skaut, z.s. je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve 
smyslu Zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, 
sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického 
přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. 
 
II. Členství v Junáku vzniká přijetím řádně vyplněné přihlášky, poskytnutím potřebných 
údajů (viz dále) a zaplacením členského příspěvku.  
 
III. Členství může zaniknout odhlášením člena (ústní či písemnou formou) vedoucí/mu 
oddílu, případně dalšímu, vedoucí/m oddílu či vedoucí/m střediska pověřenému 
dospělému členu Junáka, nezaplacením členského příspěvku nebo vyloučením z důvodu 
porušení povinnosti člena. 
 
IV. Nakládání s osobními údaji 
Junák je správcem osobních údajů a zpracovává osobní údaje svých členů a rodičů 
(zákonných zástupců) mladších členů v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. Činí tak v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti občanského 
sdružení, zejména za účelem: 
•  evidence členů, 
•  kontaktování člena při zajištění činnosti, 
• evidence účastníků akcí pořádaných Junákem 
•  poskytnutí údajů požadovaných po Junáku státními orgány a orgány územní samosprávy 
při čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtů nebo při plnění povinností 
vyplývajících z právních předpisů. 
 
 

Junák zpracovává o každém dospělém členovi tyto osobní údaje: 
•  identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, rodné číslo, údaj o pohlaví, trvalé bydliště, 
fotografie 
•  kontaktní údaje - kontaktní adresa, telefon, e-mail a podobné údaje 
•  údaje o činnosti v Junáku a údaje o zdravotním stavu 
•  podobizny a obrazové snímky vznikající při dokumentaci činnosti 
 
Rodič či zákonný zástupce  je povinen o členovi poskytnout o sobě úplné a pravdivé údaje 
identifikační a kontaktní a údaje o alespoň jednom z rodičů či zákonném zástupci. V 
případě neposkytnutí těchto údajů člen nemůže být přijat. Poskytnutí ostatních osobních 
údajů je dobrovolné. Pokud rodič (zákonný zástupce) člena zjistí, že došlo k porušení 
zákona o ochraně osobních údajů, má právo se obrátit na příslušné úřady k přijetí opatření 
za účelem nápravy. Na základě písemné žádosti je Junák povinen poskytnout členovi 
(případně za něj rodiči či zákonnému zástupci) informace o osobních údajích o něm 
zpracovávaných a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoli za přiměřenou 
úhradu. 
Souhlas po skončení členství 
Pokud  rodič (zákonný zástupce)  nezaškrtl příslušné políčko níže uvedené, dává 
vyplněním a podpisem této přihlášky souhlas se zpracováváním svých osobních údajů po 
skončení členství, nejdéle však po dobu 50 let. 
 
V. Prohlášení 
Rodič nebo jiný zákonný zástupce: 
• prohlašuje, že se seznámil/a s podmínky členství a souhlasí se vstupem do Junáka – 
svazu skautů a skautek ČR, 
• souhlasí, aby člen byl vychován podle skautských idejí a zavazuje se podpořit jeho účast 
na oddílových akcích 
•  souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů člena a jejich rodičů či 
zákonných zástupců po dobu členství, 
      Nesouhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů člena a jejich 
rodičů či zákonných zástupců po skončení členství, 
•  se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje potřebné pro činnost 
v Junáku 
•  souhlasí s zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu  
• souhlasí, že nezletilému bude umožněn samostatný odchod ze schůzky či akce, pokud si 
jej v určenou dobu na daném místě nevyzvednou. 
• souhlasí s pořizováním obrazových snímků, obrazových či zvukových záznamů 
týkajících se nezletilých dětí (členů) podle § 85 odst. 1. NOZ po dobu členství. 
 

Svým podpisem souhlasím s výše uvedeným (s prohlášením). 

DATUM: ____________________________ 

PODPIS RODIČE NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:  ______________________ 


