PŘIHLÁŠKA A KARTA ČLENA – FYZICKÁ OSOBA (FO)
Jméno, příjmení, titul
Trvalé bydliště (adresa)
Korespondenční adresa (je-li jiná)
Datum a místo narození
Kontaktní údaje
(email, telefon, dat. schránka)

E:

T:

ID-DS:

Místo hlavního působení
tímto projevuji svobodnou vůli a dobrovolně podávám přihlášku u Asociace instruktorů vodní záchrany, z.s., IČ: 09707506 (AIVZ) jako

☐ řádný člen
☐ přidružený člen
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a se stanovami spolku, chci se stát členem spolku a podílet se na jeho činnosti při
dosahování cílů, budu vždy propagovat a chránit dobré jméno spolku a dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy spolku. Beru na vědomí, že
přihláška se podává písemně osobním předáním některému členu výboru nebo zasláním na adresu sídla spolku nebo zasláním v
elektronické formě (datovou schránkou nebo emailem s el. podpisem). Prosté kopie, skeny nebo fotografie nemohou být bohužel přijaty.
Zájemce se dle stanov spolku stává členem AIVZ až po přijetí výborem spolku dnem připsání členského příspěvku ve výši
stanoveném na příslušný kalendářní rok na účet AIVZ – č.ú.: 103 427 3255 / 6100. Členský příspěvek je splatný nejpozději do 30 dnů od
přijetí výborem, na další období pak do 31. ledna příslušného kalendářního roku.

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“):
jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve spolku je dle čl. III/8b Stanov určenou odpovědnou osobou pro
zpracování osobních údajů předseda spolku (dále jako „správce“). Správce oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje – jméno,
příjmení, titul, datum a místo narození, trvalé bydliště, korespondenční adresa, telefon, e-mail, datová schránka (dále jen „osobní
údaje“).
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a plnění účelu, pro který byl spolek
založen a s tím související činností (pořádání vzdělávacích a osvětových akcí, tvorba edukačních materiálů apod.).
Jsem informován/a, že osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu mého členství a nejdéle po dobu 3 let ode dne,
kdy přestanu být členem spolku.
Beru na vědomí, že správce může s osobními údaji nakládat v rámci:
 komunikace s orgány státní správy a územních samospráv, spolky a dalšími spolupracujícími organizacemi v rozsahu shora uvedených,
a to zejména v souvislosti s financováním, žádostmi o poskytnutí darů, dotací z veřejných rozpočtů, grantových podpor apod.
 zajištění přístupu člena do počítačových systémů spolku a aplikací v rozsahu název, jméno, příjmení, email
 zasílání informací o činnosti spolku, při pořádaných akcích, aktivitách v rámci běžné činnosti v rozsahu kontaktní údajů (email, telefon,
adresy, datová schránka)
 vytváření propagačních materiálů spolku (ročenky, výroční zprávy, brožury, časopisy, bannery, webová prezentace,…) v rozsahu
název, jméno a příjmení nebo obrazy nebo videa osoby samostatně nebo ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních
údajů.
 neúplného zveřejnění seznamu členů na webových a sociálních stránkách spolku v rozsahu jméno, příjmení, obec bydliště (dle čl.
III/8c stanov)

Asociace instruktorů vodní záchrany, z.s.
Svitáčkova 25, 664 47 Střelice
E: aivz@aivz.eu, ID: 65xzbrk, W: www.aivz.eu
č.ú. (CZK): 103 427 3255 / 6100
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Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR byla zachycována má osoba na fotografiích a videích, a aby správce
zpracovával moje jméno, příjmení, fotografie, videa a zvukové záznamy za účelem marketingu (zejména v edukačních, osvětových a
propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to v písemné formě k rukám kteréhokoli člena zakládajícího výboru nebo zasláním do sídla
spolku nebo osobně do rukou některého člena výboru. Elektronicky lze souhlas odvolat zasláním zprávy na e-mailovou adresu s el.
podpisem nebo do datové schránky spolku.
Beru na vědomí, že podle GDPR mám právo:
 na přístup k osobním údajům, které se sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou
zpracovávány, a pokud je tomu tak, získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR
 na opravu nepřesných osobních údajů, které se mě týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování právo na doplnění neúplných
osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR
 na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se mě týkají,
jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat
žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR)
 na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených čl. 18 GDPR
 na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR
 vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR
 nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro mě má
právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR
 na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení
osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob dle čl. 34 GDPR.
Dále beru na vědomí, že v případě pochybností o zpracovávání osobních údajů mám právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz), který je v této oblasti dozorovým orgánem.
Čestně prohlašuji, že jsem osoba plně svéprávná, bezúhonná, není proti mně vedeno stíhání za trestný čin, a že jsem všechny
výše uvedené údaje vyplnil/a pravdivě.
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji vlastnoručním
podpisem.

Místo, datum

Podpis

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2021
Rada AIVZ dle znění stanov čl. VI, bod 6, písm. h) na své schůzi č. 1 ze dne 12.1.2021 schválila výši
členských příspěvků na rok 2021 v těchto výších:

Fyzická
osoba
Právnická
osoba

řádné členství

přidružené členství

1900 Kč

1100 Kč

-

5000 Kč

Výhody členství:

výuka

kurzovné

ŘÁDNÝ

PŘIDRUŽENÝ

analýza výukové činnosti
(1-2 hod)

FO: analýza výukové činnosti
(1-2 hod)

podpora a záštita AIVZ při vlastní
výukové činnosti (1-2 hod)

PO: základní audit výuky a
bezpečnosti
(1-2 hod)

sleva 25% na kurzovném - při
účasti v roli frekventanta kurzu
pod záštitou AIVZ

FO: sleva 20% na kurzovném - při
účasti v roli frekventanta kurzu
pod záštitou AIVZ

ČESTNÝ

sleva 50% na kurzovném - při
účasti v roli frekventanta kurzu
pod záštitou AIVZ

PO: 20% sleva na kurzovném - při
účasti v roli frekventanta kurzu
pod záštitou AIVZ.

certifikáty

možnost vydávat certifikáty
s logem AIVZ absolventům kurzů
pod záštitou AIVZ záchranářské minimum/vodní
dozor, plavčík apod. (dle dalších
interních podmínek)

Sleva 20% na služby vybraných
instruktorů/lektorů AIVZ z celé
ČR, v kurzech vodní záchrany a u
závěrečných zkoušek pod
záštitou AIVZ (záchranářské
minimum, vodní dozor, Plavčík,
Mistr plavčí, Záchranář na volné
vodě, ...)
PO: právo užívat označení Zlatá
hvězda při splnění standardů
AIVZ pro výukovou činnost a
zajištění bezpečnosti u vody
možnost vydávat certifikáty
s logem AIVZ absolventům kurzů
pod záštitou AIVZ - záchranářské
minimum/vodní dozor, plavčík
apod. (dle dalších interních
podmínek)

možnost vydávat certifikáty
s logem AIVZ absolventům
kurzů pod záštitou AIVZ záchranářské minimum/vodní
dozor, plavčík apod. (dle dalších
interních podmínek)

soudní znalec

BOZP

semináře

partneři AIVZ

sleva 25% - využití služeb spolupracujícího soudního znalce
v oboru bezpečnosti u vody
sleva 25% - využití služeb spolupracující odborně způsobilé osoby v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci se zaměřením na bezpečnost u vody
sleva 25% - odborné
poradenství, doškolovací kurzy,
semináře

sleva 20% - odborné poradenství,
doškolovací kurzy, semináře

individuálně

konferenční poplatek - sleva
25%

konferenční poplatek - sleva 20%

individuálně

zvýhodněné ceny u spolupracujících partnerských organizací

