Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
Člen: CEPIS, ECCAI, IAPR, IASS/AIS, IFAC, IFIP, IT STAR.
Sekretariát: Pod Vodá renskou vě žı́ 2, 182 07 Praha 8 – Libeň

Tel: 266 053 901

Založ ena 1966.

Fax: 286 585 789

Email: cski@utia.cas.cz

WWW: http://www.cski.cz

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA ČSKI
Přı́jmenı́:

Jméno:

Datum narozenı́:

Tituly:

Adresa bydliště (včetně PSČ):

Povolánı́:
Adresa pracoviště (včetně PSČ):

Tel.:

Fax:

E-mail:

Ukončená vysoká škola
vědecká a vědecko-pedagogická hodnost (obor, specializace)

Rok ukončenı́/
zı́skánı́

Členstvı́ ve vědeckých institucı́ch, společnostech (domácı́ch i zahraničnı́ch):

Mám zájem o odbornou činnost zejména v oblasti:
Mám zájem o činnost v odborných skupinách (zaškrtněte):
OS pro umělou inteligenci
OS pro rozpozná vánı́
OS pro rozvoj počı́tačové gramotnosti

Komitét pro IFAC
Komitét pro IFIP
OS Informatika a společnost

OS pro logiku, pravděpodobnost a usuzování
OS pro lékařsko-biologickou kybernetiku

Prosı́m o zası́lánı́ korespondence na adresu pracoviště – bydliště

(nehodı́cı́ se škrtněte)

Datum:
Podpis:
(Podpisem přihlášky žadatel akceptuje Zásady zpracování a ochrany osobních údajů uvedené na následující straně.)
Doporučujı́cı́ členové Společnosti:
Jméno (čitelně)
Vyjádřenı́

Podpis

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů:
v souvislosti se změnami v ochraně osobních údajů navazující na účinnost tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(nařízení EU 2016/679 obecně známé pod zkratkou GDPR ‐ z anglického názvu General Data Protection Regulation), které
vstoupilo v účinnost od 25. května 2018 (na jehož oficiální českou verzi bohužel stále ještě čekáme), bychom vás rádi
informovali, že Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) zpracovává (včetně evidence) následující Vaše osobní
údaje
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITULY (1)
ADRESA PRACOVIŠTĚ (2)
ADRESA BYDLIŠTĚ (3)
TELEFON, E‐MAIL (4)
EVIDENCE PLATEB ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ (5)
Právními tituly pro zpracování jsou:



Souhlas subjektu (1‐4)
Právní povinnost (5)

Všechny tyto údaje ČSKI uchovává ve své interní databázi, kterou se snaží udržovat neustále v aktuálním stavu, a to jak



pro své interní potřeby evidence členské základny, tak i
pro možnost Vaší kontroly správnosti a aktuálnosti údajů evidovaných o Vás.

Současně žádný z těchto údajů ČSKI nikdy neposkytuje žádným třetím stranám.
Na základě této evidence jste byli a budete i nadále přednostně informovány/i o připravovaných aktivitách, akcích a
novinkách souvisejících s ČSKI.
Máte právo na opravu údajů a po ukončení členství na výmaz vašich osobních údajů zasláním e‐mailu na gdpr@cski.cz
Pokud budete mít k ochraně Vašich údajů dotazy, adresujte je také na e‐mail na gdpr@cski.cz

