
PŘIHLÁŠKA DO VRCHONET, z.s. 

 

Vrchonet, z.s. 
Vrchoslavice 169,  798 27 Němčice nad Hanou, IČO: 226 89 231 

 

Příjmení a jméno  

Adresa trvalého bydliště  

Adresa místa připojení *)  

Datum narození  

E-mail  

Telefon  

 
Prohlašuji, že veškeré zde uvedené údaje jsou pravdivé a jakoukoli změnu 

se zavazuji nahlásit Vrchonet, z.s. – email: vrchonet@vrchonet.cz. 
Prohlašuji, že jsem se seznámil se stanovami, finančním řádem a provozním 

řádem Vrchonet, z.s. v plném rozsahu, a souhlasím s úhradou měsíčního 

členského příspěvku. 

 

 
______________________                                                                 ______________________ 

                datum                                                                                                      podpis 

                                                                                                                                                        

 

 
                                                  
 

*) … adresu místa připojení vyplňte pouze v případě, že se tato adresa liší od adresy trvalého bydliště uvedené výše. 
 

 

Technické údaje o připojení (vyplní technik Vrchonet, z.s.) 

MAC  IP  

Typ zařízení  

Připojen k  AP / switch / vlákno  

Rozhraní  WIFI / UTP / OPTIKA  

Domácí WIFI ANO / NE Typ WIFI  

Připojil       

Poznámka  

 

 



Informační povinnost správce osobních údajů 
 

Správce osobních údajů tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, informuje 

Vás, jako subjekt údajů, o níže uvedených skutečnostech. 

 

Správcem osobních údajů je Vrchonet, z.s., IČ: 226 89 231, se sídlem 

Vrchoslavice 169, 798 27 Vrchoslavice, vedený u rejstříkového soudu v Brně, 

spisová značka L 12899, e-mail admin@vrchonet.cz, tel. 739409005 nebo 

776214032 (dále jen „Správce“). 

 

Správce zpracovává osobní údaje o Vaší osobě, a to Vaše jméno, příjmení, 

datum narození, adresu trvalého pobytu (případně adresu místa připojení), IP 

adresu, mac adresu, telefonní kontakt a e-mailový kontakt. 

 

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě plnění právní 

povinnosti Správce a právním základě oprávněného zájmu, a to za účelem 

vedení evidence členů spolku, řádného poskytování služeb Správce, účely 

fakturace a k související komunikaci. 

 

Správce zpracovává poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě 

automatizovaným způsobem a ve fyzické podobě manuálním způsobem. 

Správce je oprávněn zpřístupnit poskytnuté osobní údaje třetí osobě, a to včetně 

předání osobních údajů do třetích zemí, a to kategorii příjemců, jež Správce 

využívá k naplnění účelů vymezeným výše. 

 

Poskytnuté osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu neurčitou, a to až 

do pominutí účelů, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. 

 

Správce Vás tímto informuje, že na základě zpracování osobních údajů máte 

následující práva: 

- právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Správce zpracovává, 

- právo na opravu osobních údajů, 

- právo na výmaz osobních údajů, 

- právo na omezení zpracování osobních údajů, 

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

- právo na přenositelnost osobních údajů. 

 

Rovněž máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového 

úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 


