Svaz integrované a ekologické produkce - EKOVÍN
Tomanova 18, 613 00 Brno
IČO: 44993811
www.ekovin.cz

PŘIHLÁŠKA DO SVAZU INTEGROVANÉ A EKOLOGICKÉ PRODUKCE
HROZNŮ A VÍNA – EKOVÍN O.S.
Přihlašuji se tímto do Svazu integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s. EKOVÍN a
prohlašuji, že budu dobrovolně plnit a dodržovat podmínky členství, souhlasím se stanovami,
jednacím řádem, programem a uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů (viz. příloha 1).
1. *Organizace (jméno):
osoba pověřená jednáním
2. *Adresa a PSČ:

Fax:

3. *Telefon:
4. *E-mail:

WWW:

5. *IČO:

DIČ:
číslo účtu:

6. Bankovní spojení:
Právní forma : (označte X)
Fyzická osoba
Právnická osoba

* - povinné údaje

V

dne

Razítko

Podpis

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihlašuji se za člena svazu EKOVÍN o.s.:
Řádný člen (nutno vyplnit i druhou stranu přihlášky)
Přidružený člen (stačí zaslat pouze první stranu přihlášky a přílohu 1)
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Svaz integrované a ekologické produkce - EKOVÍN
Tomanova 18, 613 00 Brno
IČO: 44993811
www.ekovin.cz

Specifikace ploch vinic na nichž je uplatněn systém integrované produkce hroznů
(součást přihlášky ke členství v EKOVÍN o.s.)

Celková výměra vinic obhospodařovaných systémem integrované produkce a přihlášených ke
kontrolám v rámci systému I.P.:
Výpis ploch*
Katastr:
Viniční trať:
Odrůdy, jejich výměra:

Specifikace ploch vinic na nichž je uplatněn systém ekologické produkce hroznů
(součást přihlášky ke členství v EKOVÍN o.s.)

Celková výměra vinic obhospodařovaných systémem ekologické produkce a přihlášených ke
kontrolám v rámci systému BIO:
Výpis ploch*
Katastr:
Viniční trať:
Odrůdy, jejich výměra:
Výměra celkem:
Jméno odpovědné osoby pověřené jednáním:

Podpis:
Datum:

*
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Při větším počtu parcel nebo odrůd je uveďte v příloze

Razítko organizace:

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení/název firmy: ............................... ..................................................................................
RČ/IČO: ................................................................... Narozen/DIČ: ..........................................................
Adresa/Sídlo: .............................................................................................................................................
Kontaktní údaje (e-mail, telefon): .............................................................................................................
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 souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů správcem:
Název (spolku): Spolek EKOVÍN
IČO: 44993811
Sídlo: Tomanova 1538/18, Černá Pole, 613 00 Brno
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 2730
(dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:
a) pro vnitřní potřebu spolku:
• k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami
spolku pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu, který jsem uvedl/a shora;
• předávání osobních údajů nadřízeným organizacím, partnerům a úřadům pro zajištění běžné
činnosti spolku, popř. jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, rodné
číslo, bydliště; název firmy, sídlo, IČO/DIČ, e-mail;
• k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací v rozsahu –
jméno, příjmení, e-mail; název firmy, sídlo, IČO/DIČ, e-mail
b) pro marketingové a informační účely:
• vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční
zprávy, brožurky, časopisy, atp.) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie osoby
samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů;
• zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku
nad rámec běžné činnosti v rozsahu - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště;
název firmy, sídlo, IČO/DIČ, e-mail;, telefon;
• zveřejnění seznamu členů na webových stránkách spolku v rozsahu – jméno a příjmení; název
firmy

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v tomto formuláři a závazné přihlášce do
spolku.
Tento souhlas uděluji na dobu trvání mého členství ve spolku, ode dne jeho udělení.
Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně
osobních údajů mám právo:
• kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
• 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,
• mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do
jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

V ......................................... dne .........................................

...................................................................................................

