
ČESKÁ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ, z.s.  
Výškovická 40, 70030 Ostrava – Zábřeh 

 

 

Žádost o členství v České asociaci hasičských důstojníků, z.s.  
 

Jméno a příjmení:   

Datum narození:  XX.XX.XXXX  

Adresa bydliště:   

Kontaktní e-mail:  

Kontaktní telefonní číslo:   

 

Motivace k členství v ČAHD: 
např. funkce v HZS ČR, důvody k členství v ČAHD apod.. 
 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil s cílem Česká asociace hasičských důstojníků., z.s. (dále jen 

ČAHD) a se Stanovami ČAHD a že povinnosti  vyplývající  z  členství  v  této organizaci  

budu  řádně plnit. Dále prohlašuji, že splňuji podmínky členství v ČAHD jsem/nejsem i 

příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR v důstojnické/jiné hodnosti i.  

 

Beru na vědomí informaci se zpracováním osobních údajů člena SH ČMS. 

 

 

V ………………..dne …………………. 

 

……………………………………………… 

podpis uchazeče o členství 

 

 

 

Přijat za člena dne:    …………………………………. 

podpis prezidenta ČAHD 

      

i Nehodící se škrtněte  

 
Informace o zpracování osobních údajů člena/žadatele o členství v  ČAHD 

České asociaci hasičských důstojníků, z.s. (dále jen ČAHD) se sídlem Výškovická 40, 70030 

Ostrava – Zábřeh, IČ 65469062, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Ostravě, spisová značka: L 3458 (dále jen „Správce“), ve smyslu Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob zpracovává tyto moje osobní 

údaje v rozsahu nezbytném k naplnění účelu členství v ČAHD:  

 jméno a příjmení  

 datum narození  

 bydliště  

 e-mail  

 telefonní číslo  

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefonní číslo zpracovává ČAHD za 

účelem evidence členů (jejich činnosti v odborných skupinách, funkcí, ocenění, úhrady 

členských příspěvků), a pro účely dotační politiky orgánů Evropské unie, ministerstev a 

krajských úřadů, jejich účasti na činnosti ČAHD.  

V případě že člen vykonává pracovní činnost na základě dohod mimo pracovní poměr nebo 

v pracovním poměru je možné, aby správce zpracovával i další údaje nezbytné pro přihlášení 

zaměstnance k sociálnímu a zdravotnímu pojištění (rodné číslo, zdravotní pojišťovna, místo 

narození), výplatu mezd na účet (číslo bankovního účtu) a další údaje související se mzdovou 

agendou.  

Osobní údaje Správce zpracovává pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou v 

souladu s účelem, pro který byly poskytnuty.  

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou 

zpracovávat i tito zpracovatelé např. poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a 

aplikací.  

Podle nařízení GDPR k ochraně osobních údajů má člen ČAHD právo:  

 vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv má právo kdykoliv 

souhlas odvolat, čímž ale není dotčena zákonnost zpracování založená na 

souhlasu uděleném před jeho odvolání,  

 požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,  

 požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,  

 vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat 

nebo opravit,  

 požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, příp. omezit jejich 

zpracování 

 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním  

osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních 

údajů.       

                                                         


