Žádost o přijetí za člena klubu Silicon Hill Studentské unie ČVUT
Application for Membership in the club Silicon Hill of the CTU Student Union
Žádám o přijetí za člena klubu Silicon Hill Studentské unie ČVUT (dále jen
„klub“) a tím i spolku Studentská unie ČVUT, IČO: 67981224, se sídlem
Jugoslávských partyzánů 1580/3, Dejvice, 160 00 Praha 6 (dále též jen
„SU“). Souhlasím, že budu dodržovat stanovy a interní předpisy SU a klubu.
Zároveň se zavazuji platit členský příspěvek dle předpisové základny klubu.
Prohlašuji, že souhlasím s tím, že závazné dokumenty klubu mohou být
k dispozici pouze v českém jazyce, a pokud existuje cizojazyčná verze a je
v rozporu s verzí českou, platná je česká verze.
Poskytuji v souladu s § 2360–2362 zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších
předpisů (Občanský zákoník, dále jen „zákon“) nevýhradní licenci SU ke všem
dílům (autorská díla či vynálezy), která vytvořím v rámci své činnosti v klubu, za
podpory klubu nebo z prostředků klubu, a to bez omezení časového rozsahu, bez
omezení rozsahu území a bez omezení rozsahu množství ke všem způsobům
užití. U takto zhotovených děl poskytuji licenci bezúplatně, dovoluji klubu
upravit, měnit či jinak pozměňovat dílo a zařazovat dílo do díla souborného bez
svolení autora. Licence se nevztahuje na díla, která mi klub umožnil vytvořit
v rámci placených služeb poskytovaných všem členům klubu nebo jejichž placení
mi bylo odpuštěno (např. hudba vytvořená v Hudebně).
Správcem osobních údajů členů je SU. Zpracování osobních údajů provádíme
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., resp. nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, dále jen „GDPR“). Údaje jsou uchovávány nejdéle
do konce následujícího kalendářního roku od zániku členství
v SU. Veškeré informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na adrese
su.cvut.cz/gdpr.
Prohlašuji, že jsem byl(a) poučen(a) o svých právech vyplývajících z GDPR, tj.
zejm. o a) právu na přístup k osobním údajům, b) právu na kopii zpracovávaných
osobních údajů, c) právu na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných
osobních údajů bez zbytečného odkladu, d) právu na výmaz osobních údajů bez
zbytečného odkladu, e) právu na omezení zpracování osobních údajů, f) právu
na přenositelnost údajů, g) právu podat stížnost ohledně činnosti Správce nebo
příjemce osobních údajů.
Byl(a) jsem poučen(a), že žádosti a dotazy týkající se zpracování osobních údajů
mohu zaslat emailem na adresu oou@su.cvut.cz nebo datovou zprávou do
datové schránky ID: 7f8a5zt nebo písemně na adresu sídla SU.
Potvrzuji, že jsem tento dokument přečetl(a) a rozumím jeho obsahu.
Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) se stanovami a interními předpisy Studentské
unie ČVUT a klubu.

I apply for membership in the club Silicon Hill of the CTU Student Union
(hereinafter the “Club”) as well as the society Studentská unie ČVUT, Company
Registration No.: 67981224, with its registered office at Jugoslávských
partyzánů 1580/3, Dejvice, 160 00 Prague 6 (hereinafter the “SU”). I agree that
I will adhere to the statutes and internal guidelines of the SU and the Club. I also
undertake to pay a membership fee in accordance with the regulations of the
Club. I declare that I agree with the fact that the binding documents of the Club
may only be available in Czech, and if there are any foreign language versions
which are inconsistent with the Czech version, the Czech version will prevail.
Pursuant to Sections 2360–2362 of Act No. 89/2012 Sb., as amended, (the Civil
Code, hereinafter the “Code”), I provide the SU with a non-exclusive licence to all
and any works (author´s works or inventions) created by me within my activities
in the Club, with the support of the Club, or using the funds of the Club, without
any limitation of time, territory and quantity for all manners of use. For such
works, I grant the licence free of charge; I allow the Club to modify, change or
alter the work in any way or to incorporate it in any collected works without the
author´s consent. The licence does not apply to works I was allowed to create
within paid services, which were provided to all members of the club or which
I was not obliged to pay for (e.g. music created in the Music Room).
The controller of personal data is the SU. We process the personal data in
accordance with Act No. 110/2019 Sb. and/or the Regulation (EU) 2016/679 of
the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, on the protection
of natural persons with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data
Protection Regulation, hereinafter “GDPR”). The data are kept until the end
of the calendar year following the termination of the membership in the SU.
Any and all information about the protection of personal data are available at
su.cvut.cz/gdpr.
I declare I have been advised of my rights resulting from the GDPR, especially
a) the right of access to personal data, b) the right to obtain a copy of the
personal data undergoing processing, c) the right to rectification of inaccurate
personal data or to have incomplete personal data completed without undue
delay, d) the right to erasure of personal data without undue delay, e) the right
to restriction of personal data processing, f) the right to data portability, g)
the right to lodge a complaint regarding the activity of the Controller or the
recipient of personal data.
I have been advised that I can send any requests and questions related to the
processing of personal data by e-mail to oou@su.cvut.cz or as a data message
to data box ID: 7f8a5zt or in writing to the address of the registered office of
the SU.
I confirm I have read the document and I understand its content. I confirm I have
been familiarized with the statutes and internal guidelines of the CTU Student
Union and the Club.
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