
Pionýr, z. s. - 137. pionýrská skupina  

Ke Strašnické 15, 100 00  Praha 10 

                                                                                                                      17137 
                                                                                                                        Registrační číslo : ________________________                              

Registrační list  pro rok 2017 

 

Jméno a příjmení : __________________________________________datum narození____________________________ 

 

Bytem : _____________________________________________ PSČ :_____________tel.: __________________________ 

 

mobilní telefon  : __________________________________    e-mail : __________________________________________   

 

Škola (zaměstnavatel) : ________________________________________________________________________________ 

 

 

      Potvrzuji správnost výše uvedených údajů a jsem připraven/a/ je na požádání zodpovědné osoby sdružení Pionýr 

doložit. Tímto dávám souhlas s tím, aby sdružení Pionýr, z. s. se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 24 jako správce, 

prostřednictvím svých organizačních jednotek zpracovávalo v souladu se zákonem č.  101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů osobní údaje o mé osobě. Správce může použít mé osobní údaje ke své činnosti v souladu se Stanovami 

sdružení Pionýr a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Tento souhlas uděluji do odvolání. Beru na vědomí, že svůj 

souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a správce údaje do jednoho roku zlikviduje. Způsob, jakým budou mé osobní 

údaje  zpracovány, jsou upraveny směrnicí sdružení Pionýr. 

Současně s předáním registračního listu uhrazuji členský příspěvek na rok 2017 ve výši 300,- Kč.          

Registraci členství v org. Pionýr je nutno každoročně obnovovat vždy nejpozději do 26. ledna předáním tohoto 

registračního listu a uhrazením členského příspěvku !  

 

 

 …………………………………………………… …………………………………………………… 

 datum a podpis člena podpis zákonného zástupce u mladších 18 let 
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 …………………………………………………… …………………………………………………… 

 datum a podpis člena podpis zákonného zástupce u mladších 18 let 

 

 


