Žádost o přijetí za člena Klubu Buben
Studentské unie ČVUT
CTU Student Union Membership
Application - Club Buben
Žádám o přijetí za člena Klubu Buben Studentské unie ČVUT
(dále jen „klub“) a tím i spolku Studentská unie ČVUT, IČ:
67981224, se sídlem Zikova 1903/4, 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.

I hereby apply for a membership in Club Buben of the CTU
Student Union (henceforth „club“) and thereby for a membership in the society “Studentská unie ČVUT“ (CTU Student Union)
IČ: 67981224 resident at Zikova 1903/4, Dejvice, 160 00 Praha 6
(hereafter also “SU”). I agree to comply with the statutes and
internal regulations of the SU and the club. I also undertake to
pay the membership fee in accordance with the regulatory basis
of the club. I consent to the fact that binding documents of the
club can be available in the Czech language only; should a
foreign language version thereof exist, which is in contradiction
with the Czech version, only the Czech version is valid.

Souhlasím v souladu s § 2360–2362 zákona č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník, dále jen
„zákon“) s poskytnutím nevýhradní licence výhradně SU ke
všem dílům, jichž jsem autorem a jejichž autorství začalo až
po vzniku členství v klubu, a která vytvořím v rámci své
činnosti v klubu, za podpory klubu nebo z prostředků klubu
bez omezení časového rozsahu, bez omezení rozsahu
území a bez omezení rozsahu množství ke všem dílům ve
smyslu zákona. U takto zhotovených děl poskytuji licenci
bezúplatně, dovoluji klubu upravit, měnit či jinak pozměňovat dílo a zařazovat dílo do díla souborného bez svolení
autora. Tento souhlas 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).

In accordance with § 2360–2362 Law no. 89/2012 as subsequently amended (Civil code, hereinafter “code”) I agree that
exclusively the SU will be a granted a nonexclusive licence to all
my work whose authorship commenced after the club membership was established and that has been created either as part of
my activity in the club or with the support of the club without
any limit in time, territory or the extent of the work under the
code. By works created under these conditions, I grant the
licence without the right to remuneration and I also permit the
club to edit, change, or otherwise modify my work as well as to
make the work in question part of larger collections without
author’s approval. This approval does not apply to works, whose
creation was facilitated within the bounds of either paid services
provided to all members of the club, or services, from the
payment of which I am exempt (e.g. music played in the music
room).

Souhlasím s použitím osobních údajů, které jsou uvedeny
níže či které SU sdělím či které SU získá s mým souhlasem,
pro potřeby vyplývající z členství v SU a jejího klubu a vnitřní
evidence SU a jejího klubu. Souhlasím s tím, aby mé jméno,
příjmení a e-mailová adresa byly zveřejněny v databázích
členů SU a klubu na počítačové síti Internet. Toto je souhlas
v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. a je platný po dobu
sedmi let. Svůj souhlas uděluji správci, kterým je SU.
Prohlašuji, že jsem byl poučen o právu přístupu k informacím, o právu na opravu osobních údajů i o dalších
právech stanovených v § 21 tohoto zákona. Dále prohlašuji,
že jsem byl seznámen s pořizováním kamerových záznamů
ze zájmových místností klubu podle § 11 a 12 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí,
že souhlas se zpracováním osobních údajů mohu odvolat
pouze písemně.

I agree to the use of my personal data as given below, or as I
communicate them to the SU, or that the SU obtains with my
permission, for the club, or services, from the payment of which
I am exempt (e.g. music played in the music room). I agree to the
use of my personal data as given below, or as I communicate
them to the SU, or that the SU obtains with my permission, for
the club members database in the Internet network. This constitutes an agreement in the sense of § 5 Law 101/2000, which is
valid for the period of 7 years. I give my consent to the administrator, which is the SU. I declare that I have been informed
about the right to access information, the right to amend
personal details as stipulated in § 21 of the aforementioned law.
I further declare to have been familiarised with the video
recording of the associated premises of the club in compliance
with § 11 and 12 Law no. 101/2000 about the protection of
personal data. I am aware that I can revoke the permission of
processing my personal data exclusively in written form.

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 conﬁrm that I have read and understood this document. I
conﬁrm that I have familiarised myself with the statutes and
internal regulations of the CTU Student Union and the club.

Jméno /
Name
Datum narození /
Date of birth
Rodné číslo /
Passport number
Emailová adresa /
Email address
Adresa místa trvalého pobytu /
Permanent address
Datum a podpis /
Date and signature
Přidelené UID /
Assigned UID

Přijmení /
Surname
Místo narození /
Place of birth
Osobní číslo ČVUT /
Personal CTU No.

UID registrátora /
Registrar’s UID

Podpis registrátora /
Registrar’s signature
verze 7.0

