Waldorfská iniciativa z.s.
Kosinova 876/3, 779 00 Olomouc
IČ: 26517582
Vážení rodiče,
spolek Waldorfská iniciativa (také WI nebo WIO) je nezávislým dobrovolným sdružením občanů
(rodičů) s vlastní právní subjektivitou ve formě spolku při Waldorfské základní škole a mateřské škole
Olomouc. Jedná se o formu sdružení rodičů podobnou někdejšímu SRPŠ, jehož smyslem je podpora
školy a vzdělávání, vzájemná komunikace a sdílení zkušeností. Zástupci jednotlivých tříd, kteří jsou
členy správní rady, se pravidelně setkávají s vedením školy za účelem projednání aktuálního dění ve
škole a obousměrného předávání informací a podnětů.
Roční členský příspěvek činí 150,- Kč na jednoho člena a je třeba jej uhradit na bankovní účet
spolku č. 2900325854/2010 (při platbě prosím do poznámky pro příjemce uveďte Vaše jméno a třídu,
do které vaše dítě nebo jedno z vašich dětí aktuální školní rok chodí). Na začátku každého školního
roku jsou všichni stávající členové vyzváni k uhrazení ročního příspěvku.
Členské příspěvky WI využívá na podporu sociálně slabších žáků, aby se mohli účastnit
mimoškolních akcí, jako např. lyžařský kurz či škola v přírodě. Dále WI sama pořádá nebo
spolupracuje se školou na pořádání aktuálních přednášek na zajímavá témata pro rodiče, přispívá na
zakoupení vybavení do školní družiny apod. Každý výdaj podléhá dle jeho výše schválení správní
radou nebo valnou hromadou.

Žádost o přijetí
za řádného člena spolku Waldorfská iniciativa z.s.,
se sídlem Kosinova 876/3, 779 00 Olomouc, IČ: 26517582
Údaje žadatele o členství*
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

Telefon:

e-mail:

Děti žadatele**
Jméno a příjmení:

 ZŠ  MŠ

Třída:

Jméno a příjmení:

 ZŠ  MŠ

Třída:

Jméno a příjmení:

 ZŠ  MŠ

Třída:

Jméno a příjmení:

 ZŠ  MŠ

Třída:

Zavazuji se, že budu dodržovat Stanovy spolku Waldorfská iniciativa z.s., s nimiž jsem se podrobně
seznámil/a, a které jsou uvedeny na http://www.waldorf-olomouc.cz/stanovy-a-organizacni-rad.html

Datum podání přihlášky:

Školní rok:

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Informace o zpracování osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním 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 „Nařízení“).
* povinné údaje
** dobrovolné údaje

Waldorfská iniciativa z.s.
Kosinova 876/3, 779 00 Olomouc
IČ: 26517582
Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve spolku Waldorfská iniciativa z.s. (zapsaný
spolek), se sídlem Kosinova 876/3, 779 00 Olomouc, IČ: 26517582, zastupován předsedou spolku (dále jen „Správce“), jsou zpracovávány osobní údaje uvedené v Žádosti o přijetí za řádného člena
spolku (přihlášky).
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem komunikace mezi členy, vedení evidence členské základny, správy členských příspěvků a k naplňování cílů spolku v souladu s jeho stanovami.
Jsem informován/a, že osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu mého členství ve
spolku a maximálně 3 měsíců ode dne, kdy zanikne mé členství ve spolku. V případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů, mi nemůže být zasílána emailová komunikace spolku.
Beru na vědomí, že Správce nepředává osobní údaje žádnému zpracovateli.
Dále jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:








mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a svůj souhlas
potvrzuji svým vlastnoručním podpisem.

……………………………………………
podpis žadatele o členství

Schválení členství správní radou nebo valnou hromadou spolku dne:

……………………………………………
podpis předsedy spolku

* povinné údaje
** dobrovolné údaje

