Přihláška do České debatní společnosti, o. s. (ČDS)
V kalendářním roce
se chci stát členem ČDS,
která působí na území České republiky a v zahraničí
1. Jméno:

2. Příjmení:

3. Debatní klub:

4. Škola/třída:
5. Datum narození:

6. Číslo OP:

7. Bydliště:
8. Dlouhodobé zdravotní problémy či léky:
9. Mob.:

10. E-mail:

11. Rodiče:

12. Tel. rodiče:

13. Podpis člena:

14. Podpis zákonných zástupců:

Potvrzuji, že chci být členem ČDS, seznámil jsem se stanovami
ČDS a společně s přihláškou odevzdám souhlas se stanovami a
souhlas s pořízením a použitím fotografií a audio/video záznamu
mé osoby. Dále v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů v platném znění souhlasím se zpracováním a
uchováním veškerých mých osobních údajů uvedených v přihlášce
po vnitřní potřeby ČDS.

(v případě nezletilosti člena)
Tímto podpisem potvrzuji, že jsem si vědom/a, že můj syn/dcera je
členem ČDS a může se účastnit akcí pořádaných CDS. Dále v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném
znění souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých osobních
údajů uvedených v přihlášce po vnitřní potřeby ČDS.

15. V

dne:

*Body 11, 12 a 14 jsou povinné pouze pro nezletilé členy
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