
Junák – český skaut, středisko "Limba" Plzeň, z.s. 
 

P Ř I H L Á Š K A 
 

70. oddíl Junáka "Zálesák" 

 
Kontakty: Milan Kroc      Petr Kuda - Koště 
  Mohylová 109      Hodonínská 63 
  312 00 Plzeň      323 00 Plzeň 
  tel. 777 306 317 (737 207 277)    tel. 728 637 612 
  mkroc@volny.cz      koste@troska.cz  

Oddílové webové stránky: zalesak.skauting.cz Kalendář akcí: kalendar.troska.cz Fotogalerie: kecup.troska.cz 
____________________________________________________________________________________________ 

Člen: 

Přezdívka: ........……................. Jméno: .......…....................... Příjmení: ...........…......…....................... Naroz.: …...................... 

Bydliště: ....................................…………............................................. PSČ: ..........…......... Rodné číslo: .................................... 

Škola: .................................. Třída: .….…......... Mobil: ........……..…............ E-mail: …………………………………………... 

Zdrav. pojišťovna: .............…………................. Zdravotní omezení: ..............................……………..................…..................... 

............................................................……………............................................................................................................................ 

Jiná upozornění a informace pro vedení: ............…………….......................................................................................................... 

..............................................................…………….......................................................................................................................... 

 
Otec: Jméno a příjmení: ...............…….................................. Adresa: ......................…….......................................................... 

 Povolání: .......................……….............. Zaměstnavatel: ............…….............................Tel. (mobil): ……................... 

             E-mail.: ..........………........………………...... 
 

Matka: Jméno a příjmení: ...............…….................................. Adresa: ......................…….......................................................... 

 Povolání: .......................……….............. Zaměstnavatel: ............…….............................Tel. (mobil): ...….................... 

             E-mail.: ..........………........………………...... 
 

Sourozenci: Jméno: .......................................................... Rok narození: ............................. 

  Jméno: .......................................................... Rok narození: ............................. 

  Jméno: .......................................................... Rok narození: ............................. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Souhlasím s členstvím svého syna - své dcery v 70. oddíle Junáka "Zálesák" v Plzni a prohlašuji, že uvedené údaje jsou 
pravdivé. 

Schůzky se konají v klubovně oddílu na Borech, U Borského parku 22. Srazy a návraty z výprav, brigád a dalších akcí oddílu 
je dle určení v jednotlivých případech (zpravidla na nádraží). 

Umožním svému dítěti pravidelně se zúčastňovat oddílové činnosti a beru na vědomí, že podmínkou členství je přiměřená 
docházka. V případě, že se mé dítě nebude moci zúčastnit schůzky, budu informovat vedení oddílu. 

P r o h l a š u j i, že svého syna - svou dceru budu na schůzky, výpravy a další akce oddílu a střediska: 

• osobně doprovázet 

• posílat na vlastní odpovědnost samostatně (při samostatných návratech z nádraží apod. je třeba odevzdat písemný 
souhlas) 

(Nehodící se škrtněte.) 
 

V Plzni dne: ..............................  Podpisy rodičů:  .................…………….................................................................. 

        ..................……………................................................................ 

Otočte na druhou stranu! 



Poučení k ochraně osobních údajů mladšího člena 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE       DATUM NAROZENÍ DÍTĚTE 

 

I. Nakládání s osobními údaji 
Junák – svaz skautů a skautek ČR, sídlem Senovážné 
nám. 24, Praha 1 (dále jen Junák) je správcem osobních 
údajů a zpracovává osobní údaje svých členů a rodičů 
(zákonných zástupců) mladších členů v souladu se 
Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Činí tak 
v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti 
občanského sdružení, zejména za účelem: 
• zajištění výchovné práce a oddílové, případně i další 

činnosti jednotek Junáka (dále jen činnost, 
• kontaktování člena a jeho rodičů nebo jiných zákonných 

zástupců při zajištění činnosti, 
• poskytnutí údajů požadovaných po Junáku státními 

orgány a orgány územní samosprávy při čerpání 
finančních prostředků z jejich rozpočtů nebo při plnění 
povinností vyplývajících z právních předpisů. 

 

Junák zpracovává o každém mladším členovi tyto 
osobní údaje: 
• identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo (u 

cizinců datum narození a údaj o pohlaví), přezdívka; 
• kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonická spojení, 

e-mail a podobné údaje; 
• údaje o činnosti v Junáku – členství v jednotkách, účast 

na akcích, dosažená kvalifikace a podobné údaje; 
• údaje o zdravotním stavu 

• další údaje související s činností člena – plavecké, 
tělesné a jiné schopnosti a dovednosti, zdravotní 
pojišťovna, škola a podobné údaje; 

• údaje o rodičích a zákonných zástupcích – jméno, 
příjmení, titul, kontaktní adresa, telefonická spojení, e-
mail, profese a podobné údaje. 

 

Junák zpracovává i údaje o zdravotním stavu, které zákon 
označuje jako „citlivé údaje“. Jedná se o údaje nezbytné 
pro posouzení zdravotního stavu člena pro účast na 
činnosti Junáka, slouží k preventivní ochraně zdraví člena 
a též jako informace pro ošetřujícího lékaře. Citlivé údaje 
mají k dispozici pouze činovníci přímo se podílející na 
aktivitách člena v Junáku a jsou zpracovávány výhradně po 
dobu členství. Pro zpracování citlivých údajů potřebuje 

Junák výslovný souhlas, tento souhlas může být kdykoliv 
odvolán. 
 

 
Zpracování osobních údajů v Junáku je dále upraveno 
vnitřními předpisy, aby tak byla zajištěna jejich ochrana 
před zneužitím. Údaje jsou určeny a mohou být 
zpřístupněny pouze činovníkům Junáka, kteří je potřebují 
pro výkon své funkce. 
 

Rodič či zákonný zástupce je povinen o členovi poskytnout 
úplné a pravdivé údaje identifikační a kontaktní, relevantní 
údaje o zdravotním stavu a identifikační a kontaktní údaje o 
alespoň jednom z rodičů či zákonném zástupci. V případě 
neposkytnutí těchto údajů člen nemůže být přijat. 
Poskytnutí ostatních údajů je dobrovolné. 
 

Pokud rodič či zákonný zástupce zjistí, že došlo k porušení 
zákona o ochraně osobních údajů,má právo se obrátit na 
příslušné úřady k přijetí opatření za účelem nápravy. 
 

Na základě písemné žádosti je Junák povinen poskytnout 
členovi (případně za něj rodiči či zákonnému zástupci) 
informace o osobních údajích o něm zpracovávaných a to 
jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoliv za 
přiměřenou úhradu. 

II. Prohlášení 
Rodič nebo jiný zákonný zástupce: 
• prohlašuje, že se seznámil/a s podmínkami členství a 

souhlasí se vstupem člena do Junáka – svazu skautů a 
skautek ČR, 

• souhlasí, aby člen byl vychováván podle skautských 
idejí a zavazuje se podpořit jeho účast na oddílových 
akcích, 

• souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování 
osobních údajů člena a jeho rodičů či zákonných 
zástupců, 

• výslovně souhlasí se zpracováním údajů o zdravotním 
stavu člena, 

• se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé 
údaje potřebné pro činnost člena v Junáku, 

• souhlasí s využitím fotografií svého dítěte z akcí a 
činnosti pro propagační účely na internetu, 
v informačních vitrínách, tisku, na letácích apod. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ RODIČE NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DATUM    PODPIS RODIČE NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE 
 

 

Údaje o členovi: 

Datum vstupu do oddílu:     Získané odborky a vyšší stupně: 

Datum ukončení nováčkovské zkoušky: 

Datum složení skautského slibu: 

Funkce v oddíle: 

Datum ukončení členství: 


