
 Přihláška do Komunitního centra a zahrady Kotlaska

Podpisem přihlášky uděluji organizaci RUBIKON Centrum, z. ú., IČO 60446871, se sídlem Novákových 439/6, 180 00 Praha 8
jako správci osobních údajů svůj výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
2016/679 se zpracováním mých identifikačních údajů (jméno a příjmení, email, telefonní kontakt, bydliště). Správce bude
osobní  údaje  zpracovávat  za  účelem  plnění  členských  práv  a  povinností  a  prokázání  řádného  a  efektivního  nakládání
s prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Praha – pól
růstu  ČR.  Údaje  z tohoto  formuláře  budou  použity  pro  přípravu  zpráv  o  realizaci  projektu.  Tento  formulář  může  být
kontrolován pracovníky implementační struktury uvedeného operačního programu nebo osobami pověřenými k provedení
kontroly při  zachování mlčenlivosti  o všech kontrolovaných údajích.  Osobní  údaje budou uchovávány po dobu 10 let  od
ukončení realizace projektu. Jsem srozuměn (a) s tím, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, že mohu požadovat přístup
k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na
výše uvedené adrese. Dále jsem si vědom (a) svého práva na přenositelnost osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu na
ochranu osobních údajů. 
Zároveň svým podpisem potvrzuji, že jsem se v uplynulých 366 dnech zdržoval/a na území hl. m. Prahy alespoň 184 dní
a/nebo se na území hl. m. Prahy budu v následujících 366 dnech zdržovat alespoň 184 dní.

*Povinné pole

Kontaktní údaje : 

Jméno*:

Příjmení*:

Emailová adresa*:

Telefonní kontakt*:

Korespondenční adresa*:

Velikost záhonku*

☐    menší záhonek

☐    větší záhonek

Potvrzení přihlášky

Potvrzuji, že jsem starší 15ti let. *

    ☐    Ano



Závěrečná sdělení *
Zasláním této přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s pravidly KCaZ Kotlaska (příloha přihlášky).
Vyjadřuji  svou vůli  řídit  se danými pravidly,  především co se týče práv a povinností členů KCaZ Kotlaska. Dále
souhlasím s tím, aby výše uvedené údaje byly dále zpracovávány za účelem vytvoření komplexní databáze členů.
Souhlasím též s tím, že budu na uvedenou emailovou adresu dostávat informační materiály týkající se činnosti
KCaZ Kotlaska. KcaZ Kotlaska se zavazuje, že nebude poskytovat uvedená data třetím osobám a bude je využívat
pouze za účely zde uvedenými.

  ☐    Ano

Souhlasím se zveřejňováním fotografií pořízených při veřejných akcí KCaZ (popř. soukromých akcí členů KCaZ) v
souvislosti s publicitou aktivit KCaZ Kotlaska (Facebook, webové stránky, média, informační letáky, aj.)

  ☐    Ano

  ☐    Ne

☐ Souhlasím se zpracováním emailové adresy za účelem zasílání novinek a pozvánek na další akce RUBIKON 
Centra.
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