Podmínky členství v klubu absolventů ALUMNI FRRMS, z. s.
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Potvrzuji tímto, že souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů
obsažených v přihlašovacím formuláři správcem údajů spolkem ALUMNI FRRMS, z. s. se sídlem tř.
Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno, společností zapsanou pod spisovou značkou L 22038 vedenou u
Krajského soudu v Brně pro níže stanovené účely. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené
v tomto registračním formuláři, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů níže stanovených.
Jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. V souladu s § 5 zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené ve formuláři shromažďovány
a zpracovávány výhradně pro účely kontaktování členů ALUMNI FRRMS, z. s. z důvodu sdělování
informací týkajících se činnosti spolku po dobu mého členství. Sumarizované údaje z tohoto
registračního formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu
správce. Správce údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se
správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení
pracovního nebo obdobného poměru.

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Potvrzuji, že uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení ALUMNI FRRMS, z. s. ve smyslu
ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění,
pro účely zasílání informací o činnosti spolku, novinkách a aktuálním dění na FRRMS MENDELU.

Terms and Conditions of Membership in ALUMNI FRRMS, z. s.
PROCESSING OF PERSONAL DATA
I hereby provide my consent with the collection, maintenance, and processing of personal data
included in this questionnaire by the data administrator ALUMNI FRRMS, z. s. a company registered
under file number L 22038 at the Regional Court in Brno for the purposes specified below.
I grant my consent for all data included in this questionnaire for the duration of the necessary period
of time needed to fulfil the below specified purpose. By the same token, I hereby certify that I am
fully aware of my rights pursuant to the provision of Section 12 and 21 of Act no. 101/2000 Coll., on
Personal Data Protection, and that all provided data are accurate, true, and they are provided
voluntarily. Pursuant to Section 5 of Act no. 101/2000 Coll., on Personal Data Protection, all data
provided in this questionnaire shall be collected and administered exclusively for the purpose of
contacting prospective FRDIS MENDELU applicants and FRDIS MENDELU students to provide them
with information on activities at FRDIS MENDELU, and other items of news and current events at
FRDIS MENDELU. The summarised data from this questionnaire may be used by the administrator for
statistical purposes for internal use of the administrator. The administrator hereby certifies that they

will collect personal data only in an extent that is necessary for the compliance with the stipulated
purpose, and they will process the personal data solely in accordance with the purpose of their
collection. The employees of the administrator or other persons who are processing personal data on
the grounds of a contract with the administrator, and other persons are obliged to maintain
confidentiality on personal data, even after their employment or other affiliation is terminated.

CONSENT TO RECEIVE MARKETING INFORMATION
I hereby grant my consent to receive information from FRRMS MENDELU pursuant to the provisions
of Section 7 of Act no. 480/2004 Coll., on Certain Information Society Services, as amended, for the
purpose of receiving information on items of news and current events at FRDIS MENDELU.

