
 
 

Česká společnost pro aterosklerózu, z. s. 
 

IČ: 631 13 414 
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 6974 

 
                 adresa sekretariátu:  Sekretariát ČSAT, Mgr. Šárka Nováková, 

                       Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 
                                                                          e-mail: sekretariat@athero.cz  

  

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a 

dobrovolně souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů správcem údajů k vedení seznamu a 

evidence členů.  TENTO SOUHLAS LZE KDYKOLIV PÍSEMNĚ ODVOLAT. Dále prohlašuji, že jsem se 

seznámil se všemi právy, vyplývajícími pro mě z nařízení GDPR v souvislosti s ochranou mých osobních údajů, 

které jsou dále vyjmenovány a s dobou shromažďování osobních údajů.   

  

Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, co nejdříve na výše uvedenou poštovní adresu nebo 
mailem na: sekretariat@athero.cz. 
 

Děkujeme. 
 
 
 

Příjmení : Jméno : Titul : 

Datum narození :  

Adresa bydliště : PSČ : 

Telefon : E-mail : 

Adresa zaměstnání : 

Telefon : E-mail : 

** Korespondenci posílat na     a) adresu zaměstnání 
  
                                                    b) adresu bydliště 
**/zaškrtněte požadované 

 

Specializace:  

Oblast odborného zájmu:  

Datum: Podpis: 



Informace o právech člena na ochranu osobních údajů v souvislosti s nařízením GDPR a 
platnými právními předpisy.   
  
Beru na vědomí tato svá práva:  

• kdykoliv odvolat udělený souhlas,    

• vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,  

• vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,  

• žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod, 

• žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl 
důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem, 

• žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,  

• vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně 
souvisejícího profilování,  

• nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,  

• dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do 
jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem osobních údajů, 

• právo kontaktovat Úřad na ochranu osobních údajů v případě podezření, že dochází k 
neoprávněnému nakládání s mými osobními údaji, nebo že bylo odmítnuto zajištění 
nápravy zjištěného stavu, který je v rozporu s právními předpisy.  

  
  
Beru na vědomí, že osobní údaje budou shromažďovány nejdéle po dobu mého členství v 
uvedeném spolku a dále po dobu stanovenou právními předpisy o archivaci.   
 
 
V  ……………… dne ………………………                                                    ………..……………………………………. 
 
                                                                                                                                 podpis             
 

 


