Zákaznická linka +420 723 025 025 (Po-Pá: 9-17 hod)
www.skipper.cz

Přihláška do spolku Rentsafe z.s. (Boatsafe Skippers Club)
se sídlem Na Žvahově 401/22, Hlubočepy, 152 00, Praha 5, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. L 72955, IČO: 088 09 682 (dále jen „Spolek“)
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Korespondenční adresa:
Telefon:
E-mail:
Počátek členství:
Stvrzuji, že se chci stát Pasivním členem Spolku, že jsem se seznámil/a s jeho stanovami, a souhlasím s nimi. Dále stvrzuji, že v případě vzniku mého
Pasivního členství, budu plnit veškerá práva a povinnosti Pasivního člena Spolku, budu se podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit
Stanovami a vnitřními předpisy Spolku.
Beru na vědomí, že přihláška se podává prostřednictvím checkboxu na webových stránkách Spolku a pro úplnou registraci je nezbytné uhradit členský
příspěvek. Dále beru na vědomí, že předseda Spolku je oprávněn moji přihlášku přezkoumat a případně odmítnout. Dále beru na vědomí, že je přihláška
k Pasivnímu členství dostupná pouze v elektronické podobě.
Tímto souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), které Spolek
obdrží v souvislosti s mým Pasivním členstvím ve Spolku, zejména jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, korespondenční adresa, telefon a e-mail,
a to za účelem vedení evidence Pasivních členů, informací o činnosti Spolku, plnění účelu Spolku a s tím souvisejícími činnostmi. Beru na vědomí to, že
moje osobní údaje budou zpracovány a uchovány po dobu mého členství a nejdéle po dobu 3 let ode dne, kdy přestanu být členem. Dále beru na vědomí,
že v případě pochybností o zpracování osobních údajů mám právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), který je dozorovým
orgánem, či kdykoliv tento souhlas odvolat.
V

dne

Podmínky Pasivního členství
VÝŇATEK ZE STANOV RENTSAFE Z.S.
Pasivním členem Spolku se může stát každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, jež souhlasí se Stanovami a veškerými vnitřními
předpisy Spolku. U fyzických osob mladších 15 let je ke vzniku přidruženého členství ve Spolku nutný souhlas zákonného zástupce (písemnou formou).
Obchodní označení pasivního členství v rámci činnosti Spolku je „Skippers Club“.
Není-li stanoveno jinak, Pasivní členství ve Spolku se provádí na základě registrace prostřednictvím webových stránek www.boatsafe.cz provozovaných
Spolkem a vzniká dnem zaplacení členského příspěvku. Každý nový člen obdrží členskou kartičku dostupnou v elektronické podobě, která bude obsahovat
mj. Osobní údaje o členovi, údaje o Spolku, dobu trvání členství, členské číslo a telefonní kontakt Spolku k účelu řádného poskytování služeb členům.
Předseda spolku má právo každou přihlášku Pasivního člena přezkoumat a případně odmítnout. V případě takového odmítnutí přihlášky Spolek vrátí
členský příspěvek žadateli. Přihláška k Pasivnímu členství je dostupná pouze v elektronické formě. Předseda spolku má právo přijmout člena bez nutnosti
úhrady členského příspěvku (bezplatné pasivní členství).
Pasivní člen spolku je oprávněn zejména účastnit se činností organizovaných spolkem a požívat výhod, jež spolek nabízí pasivním členům.
Povinnosti člena Spolku:

Členství ve Spolku zaniká:

a)	respektovat rozhodnutí orgánů Spolku,
b)	respektovat tyto stanovy, jiná pravidla a obyčeje Spolku,
c)	hradit členské příspěvky ve výši určené Členskou schůzí,
d)	plnit své závazky vůči Spolku, které převzal spolu s volenou funkcí,
smlouvou nebo jednostranným příslibem,
e)	sdělovat ke své osobě Předsedovi spolku bez zbytečného odkladu
změny údajů uvedených v přihlášce,
f)	chovat se k ostatním členům Spolku i všem ostatním osobám podle
uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez
ohledu na rozdíly věku, vzdělání atd.

a)	vystoupením ze Spolku, čímž se pro účely těchto stanov rozumí
písemný projev vůle člena směřující k zániku jeho členství ve Spolku
(není-li v tomto projevu vůle stanoveno jinak, zaniká členství jeho
doručení Spolku),
b)	vyloučením, a to pro hrubé nebo opakované méně závažné porušení
povinností člena Spolku podle těchto stanov a podle obecně
závazných právních předpisů, pro závažné poškození pověsti,
dobrého jména a oprávněných zájmů Spolku; o vyloučení člena
Spolku rozhoduje Předseda spolku, proti rozhodnutí Předsedy spolku
o vyloučení má člen právo podat návrh o přezkoumání rozhodnutí
Členskou schůzí spolku, a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení
rozhodnutí. Tento návrh na přezkoumání musí mít písemnou formu,
c)	úmrtím člena Spolku, a to dnem tohoto úmrtí,
d) 	 zánikem Spolku.
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