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ČESKÝ RADIOKLUB, 

zapsaný spolek 
členská přihláška 

 
 

 

 

 Titul(y), jméno, příjmení:   

 Trvalé bydliště:  

 ulice, číslo domu,  obec, psč, kraj:  
 

 Poštovní doručovací adresa  

 (je-Ii odlišná od trvalého         

 bydliště):  

 

Datum narození: Volací značka (značky): SWL (RP) číslo: 

   

 Telefonní číslo:   Emailová adresa:  

 Přihlašuji se za    

 řádného  

 člena ČRK:  
       O přímo O prostřednictvím radioklubu 

 vol.znak: 

 reg.číslo:  

 Uplatňuji nárok na snížený  

 čl. příspěvek neboť:  

O je mi méně než 16 roků  

O jsem starobní / invalidní důchodce  

O jsem studující  

 V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů  souhlasím, aby 

Český radioklub, zapsaný spolek evidoval a zpracovával po dobu neurčitu osobní  údaje z této přihlášky pro účely 

vedení evidence členů a poskytování členských služeb.  

Datum: Vlastnoruční podpis: U nezletilých podpis jednoho z rodičů: 

    

  

 

EVIDENCE pro CALL BOOK 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES souhlasím, aby Český 

radioklub, zapsaný spolek, jako správce zpracovával po dobu neurčitou mé následující 

osobní údaje ke zveřejnění v přehledech a adresářích  radioamatérů  (Call Book) v České 

republice i v zahraničí. 
 Příjmení, jméno,   

 titul:  

 

 

 
 Trvalé bydliště: ulice,  

 číslo domu, obec, psč:  
 

 Požaduji zveřejnění pod touto adresou:  

 (je-Ii odlišná od trvalého bydliště):  

 

 

 Volací   

 značka      

 (značky): 

 
 SWL (RP)  

 číslo:  
 

 Dále požaduji zveřejnit tyto údaje:  E-mail:  

 
 Operátorská  

 třída:  
 

 Okresní    

  znak: 
 Lokátor:   

 Vlastnoruční    

 podpis: 
   Datum:  
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  Souhlas se zpracováním 

      osobních údajů a poučení subjektu údajů 

 

Já, níže podepsaný/á 

Jméno a příjmení  

………………………………………………………..…………………………………….. 

Narozen/á  

………………………………………………………..…………………………………….. 

Bytem  

………………………………………………………..…………………………………….. 

(dále jen „Subjekt údajů”) 

uděluji tímto spolku ČESKÝ RADIOKLUB, zapsaný spolek se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 

Praha 7, (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených 

podmínek: 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:  

• Jméno, příjmení případně titul 

• adresa bydliště / poštovní adresa, 

• datum narození 

• místo narození 

• emailová adresa nebo telefonický kontakt. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:  

Vedení členské agendy Subjektu údajů jako člena Správce.  

3. Doba zpracování osobních údajů je:  

Po dobu neurčitou. Člen může udělit nesouhlas pro zpracovávání osobních údajů a své volací značky. 

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:  

Pokud Subjekt údajů vydá při zřizování členství souhlas se zveřejněním své volací značky spolu s údaji 

dle obsahu členské přihlášky, Správce jeho údaje zveřejní v databázi značek pod názvem OK CALL 

BOOK. Tato databáze je přístupná prostřednictvím webových stánek spolku. 
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Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše 

uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 

V ………………………………… dne ………………………… 

 

…………………………………  

podpis Subjektu údajů  

 

 

 

*Poučení Subjektu údajů  

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: 

• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za 

výše uvedených podmínek, 

• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je členství ve spolku Český radioklub, 

zapsaný spolek 

• při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému 

rozhodování, 

• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních 

údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení, 

• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní 

organizaci, 

• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo 

požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto 

údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li 

za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 

 

 


