
 

oddíl Veselí Medvědi - Brumlové 
Asociace TOM ČR, TOM 21125 

Registrační list člena 2023 
 
 

ÚDAJE ČLENA 

Jméno:   PŘÍJMENÍ:  

Datum narození:   Zdravotní pojišťovna:  

Mobilní telefon:   E-mail:            @ 

Adresa trvalého bydliště:  

Město:   PSČ:  

 

 V souladu s ustanovením Stanov Asociace turistických oddílů mládeže České republiky se registruji jako 
člen pobočného spolku Asociace TOM. Beru na vědomí, že členství se potvrzuje každoročně k 31. 1. uhrazením 
členského příspěvku. Pro rok 2023 činí příspěvek 150 Kč a je splatný převodem na účet u Raiffeisenbank a.s.,  č. 
ú. 1202525010/5500, v termínu do 30. 1. 2023. 

 
 

V ………………………………….. dne …………………                         …………………………………………………….. 
                   podpis registrujícího se člena  

 

 
 

Potvrzení a souhlas se zpracováním osobních       údajů 

Potvrzuji správnost uvedených údajů. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Asociace TOM ČR jako správce 
uchovávala a zpracovávala v souladu s platnými právními předpisy osobní údaje, uvedené na tomto registračním listu. 
Asociace TOM je oprávněna zpracovávat uvedené údaje i prostřednictvím svých pobočných spolků, které již 
nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Správce může používat uvedené osobní údaje ke své činnosti v souladu se 
Stanovami Asociace turistických oddílů České republiky a dále v nutném rozsahu pro svou činnost.   
                                                                                                          

V …………………………………………….. dne …………………………………… 
 

        ………………………………………………………. 
        podpis registrujícího se člena 

 

Souhlasím s tím, aby Asociace TOM ČR, TOM 21125 Veselí Medvědi – Brumlové, se sídlem Mračnická 1054/2, Praha 
15 a Asociace turistických oddílů České republiky se sídlem Palackého 325, Roztoky jako správci údajů používali 
během činnosti pořízené videozáznamy a fotografie zachycující podobu uvedeného člena k dokumentaci a propagaci 
své činnosti. Souhlas uděluji do odvolání. 

 

                                                                                        Ano / Ne 
 

Souhlasím s tím, aby  Asociace TOM ČR, TOM 21125 Veselí Medvědi – Brumlové, se sídlem Mračnická 1054/2, Praha 
15 jako správce údajů používala uvedené kontaktní údaje člena k zasílání informací o činnosti spolku a nabídek na 
další aktivity. 

 

                                                                                        Ano / Ne 
 

Beru na vědomí, že své souhlasy mohu písemně kdykoli odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje. 
 
 

V …………………………………………….. dne …………………………………… 
 

        ………………………………………………………. 
        podpis registrujícího se člena 

 


