
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ 

KLUB JEDNIČKA
Několik důležitých rad, jak registrační formulář vyplnit a doručit na ÚMO Plzeň 1:

1.   Ve formuláři vyplňte všechna pole.
2.   Údaje vyplňte čitelně hůlkovým písmem.
3.   Zkontrolujte, zda jste formulář na druhé straně podepsali.
4.   Vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem můžete odeslat na adresu:
      Úřad městského obvodu Plzeň 1, Klub Jednička, alej Svobody 60, 323 00  Plzeň.
5.   Vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem můžete také osobně odevzdat v podatelně ÚMO Plzeň 1. 
      

     Člen (účastník projektu) 

Titul:

Jméno:Příjmení:

Ulice:

PSČ: Obec:

Mobil:

E-mail:

JEDNIČKA PRO SENIORY

Podpisem tohoto registračního formuláře potvrzujete, že jste se seznámil(a) se Všeobecnými podmínkami 
projektu Klub Jednička, a že s nimi souhlasíte.

Nedílnou součástí tohoto registračního formuláře je Souhlas ke zpracování osobních údajů. 
 

datum doručení formuláře

PLZEŇ 1

Číslo:

Telefon:
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Datum 
narození:

Členství v Klubu Jednička Vám přináší celou řadu výhod:

-  Zasílání informací o akcích pořádaných MO Plzeň 1 nebo partnery Klubu Jednička a dalších aktivitách
-  Kulturní a sportovní akce pro členy zcela zdarma, se slevou nebo za příjemné ceny
-  Vzdělávací programy
-  Přednostní účast na veškerých akcích připravovaných Klubem Jednička
      

Členem Klubu Jednička v sekci Jednička pro seniory se může stát osoba, která má trvalé bydliště na území 
MO Plzeň 1 a je starší 60 let. Členství v Klubu Jednička je zdarma a v rámci členství můžete využívat výše 
popsaných výhod.
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ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízení EU 2016/679 
(GDPR), který je nedílnou součástí Registračního formuláře projektu Klub Jednička.

Já, podepsaný žadatel, na základě uvedených informací a poučení souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, 
uvedené na této žádosti, zpracovával městský obvod Plzeň 1, sídlem alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, IČ: 
00075370, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
a nařízení EU 2016/679 (GDPR), v rozsahu nezbytném pro realizaci projektu Klub Jednička a dále po dobu 
jednoho roku od ukončení mé účasti v projektu Klub Jednička.

Rozsah osobních údajů, které budou zpracovány: jméno a příjmení, titul, datum narození, trvalý pobyt (ulice, 
číslo, PSČ, obec), telefonní kontakt (mobil, telefon), e-mailový kontakt.
Poskytnuté údaje budou zpracovány pouze pro naplnění realizace projektu Klub Jednička. 

Poučení:
Poskytnutí osobních údajů a tohoto souhlasu k jejich zpracování za uvedeným účelem je ze strany subjektu 
osobních údajů dobrovolné. Pokud se však subjekt údajů rozhodne své osobní údaje nebo souhlas s jejich 
zpracováním neposkytnout, nemůže se stát účastníkem projektu Klub Jednička. 

Každý subjekt údajů má právo požádat městský obvod Plzeň 1 o informaci o zpracování svých osobních 
údajů v rozsahu ust. § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 
Za poskytnutí takové informace může městský obvod Plzeň 1 požadovat přiměřenou náhradu. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena 
zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na předchozím souhlasu před jeho odvoláním. 
Odvolat souhlas můžete kdykoli písemně zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu našeho 
zástupce, a to bez jakýchkoli více nákladů a následků pro stávající anebo budoucí  smluvní vztahy mezi  
Vámi a Správcem. V takovém případě zastavíme veškeré zpracovatelské činnosti v souvislosti s 
poskytnutím služby. 

Veškeré informace o zásadách poskytování osobních údajů pro ÚMO Plzeň 1 najdete na webových 
stránkách úřadu  v sekci GDPR.www.umo1.plzen.eu

V Plzni dne

Podpis:

Jméno:

Příjmení:

Člen (účastník projektu)

Čestně prohlašuji, že já, podepsaný žadatel, jsem se seznámil se Všeobecnými podmínkami projektu Klub 
Jednička, a že s nimi souhlasím.

Čestně prohlašuji, že já, podepsaný žadatel, nemám vůči městu Plzeň, jeho organizačním složkám a jeho 
příspěvkovým organizacím žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti a že nejsem s městem Plzeň 
nebo jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu (vyjma soudních sporů za zrušení správních 
rozhodnutí vydaných v přenesené působnosti). 

Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a já, podepsaný žadatel mám trvalý pobyt na 
území MO Plzeň 1.

SOUHLAS KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


