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ČESKÝ RADIOKLUB
členská přihláška
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 Titul(y), jméno, příjmení: 

 Trvalé bydliště: 
 ulice, číslo domu,  obec, psč, kraj: 

 Poštovní doručovací adresa 
 (je-Ii odlišná od trvalého        
 bydliště): 

Datum narození:
Volací značka (značky):
SWL (RP) číslo:



 Telefonní číslo: 

Emailová adresa:

 Přihlašuji se za   
 řádného 
 člena ČRK: 
       O přímo
O prostřednictvím radioklubu
 vol.znak:



 reg.číslo: 
 Uplatňuji nárok na snížený 
 čl. příspěvek neboť: 
O je mi méně než 16 roků 

O jsem starobní / invalidní důchodce 

O jsem studující 
 V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. souhlasím, aby Český radioklub evidoval a zpracovával po dobu neurčitu osobní 
 údaje z této přihlášky pro účely vedení evidence členů a poskytování členských služeb. 
Datum:
Vlastnoruční podpis:
U nezletilých podpis jednoho z rodičů:


 
	 
EVIDENCE pro CALL BOOK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlasím, aby Český radioklub z.s. IČO 00551201, jako správce zpracovával po dobu neurčitou mé následující osobní údaje ke zveřejnění v přehledech a adresářích radioamatérů
 (Call Book) v České republice i v zahraničí.
 Příjmení, jméno,  
 titul: 



 Trvalé bydliště: ulice, 
 číslo domu, obec, psč: 

 Požaduji zveřejnění pod touto adresou: 
 (je-Ii odlišná od trvalého bydliště): 


 Volací  
 značka     
 (značky):

 SWL (RP) 
 číslo: 

 Dále požaduji zveřejnit tyto údaje: 
E-mail:


 Operátorská 
 třída: 

 Okresní   
  znak:

Lokátor: 

 Vlastnoruční   
 podpis:
 
 Datum:



Několik informací o ČRK


Výše ročního členského příspěvku  je na  http://www.crk.cz/CZ/CLENSTVIC

Zájemcům o posluchačskou činnost, která je vlastně základem radioamatérské provozní praxe, přiděluje ČRK - bez ohledu na to, zda jsou členy Českého radioklubu či nikoli - bezplatně posluchačská čísla. Stačí do rubriky "SWL (RP) číslo" napsat "žádám o vydání". Průkaz posluchače s přiděleným RP číslem obdržíte bezplatně poštou.
O bližší informace můžete požádat telefonicky nebo písemně či při osobní návštěvě (pondělí-čtvrtek v době 9-15 hod.) na sekretariátu ČRK.

Kontakty na ČRK:
Adresa: Český radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Telefon sekretariátu ČRK: 266 722 240, fax 266 722 242
Telefon QSL služby ČRK: 266 722 253
E-mail: crk@crk.cz
Internetové stránky ČRK: http://www.crk.cz

Přihlášku vyplňte čitelně (hůlkovým písmem). Na přiloženou poštovní poukázku napište jako VARIABILNÍ SYMBOL v číselné formě DATUM SVÉHO NAROZENÍ (bez teček nebo mezer, např. 1. 1. 1954 = 010154 nebo 11. 1. 1954 = 110154) A ZA TOTO DATUM - bez mezer - PRVNÍ 4 ČÍSLICE Z VLASTNÍHO PSČ. Takže např. při datu narození 9.5.1940 a PSČ 503 04 pak variabilní symbol bude = 0905405030.

!!!! Kopii potvrzení platby (ústřižku složenky) nám POŠLETE S PŘIHLÁŠKOU !!!!










Evidence pro Call Book

Od roku 2000 platí v České republice zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytuje občanům jistotu, že s jejich osobními údaji bude nakládáno v souladu s vysokými evropskými standardy. Jistota je vykoupena vyššími administrativními nároky i tam, kde jsme se dříve s problémy nesetkávali, třeba při vedení členské evidence v zájmových organizacích. A nejsou-li osobní údaje zpracovávány na základě zákona nebo pro účely statistické, archivní či vědecké, je k jejich zpracování zapotřebí i písemného souhlasu toho, jehož údaje jsou zpracovávány, tedy občana.
Nové nároky se dotýkají i Českého radioklubu a vlastně i všech radioamatérů. I takovou databázi jako je Call Book musí vést někdo, kdo je k tomu účelu registrován a kdo k tomu disponuje i písemným souhlasem každého radioamatéra. Není přípustné použít "obchvatu" dle zásady "kdo nevyslovil nesouhlas, ten automaticky souhlasí". Proto se Český radioklub registroval u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce souborů osobních údajů. Aby však mohl s údaji opravdu pracovat, je nucen požádat radioamatéry o výslovný písemný souhlas každého z nich ke zpracování jeho osobních údajů. Lístek označený EVIDENCE pro CALL BOOK mohou - ale nemusí - vyplnit všichni radioamatéři OK i SWL (RP). Je vyslovením souhlasu se zpracováním osobních údajů pro potřeby zveřejnění adresáře radioamatérů v OK. Takto vzniklou databázi Český radioklub zveřejňuje na internetu. Je tak k dispozici komukoli, včetně domácích i zahraničních vydavatelů call booků v tištěné či elektronické formě. Upozorňujeme na řádek umožňující napsat, jaká adresa má být v call booku uvedena, nechcete-li lístky dostávat do trvalého bydliště. Lze uvést adresu domu, kolejí či ubytovny, poštovní schránku nebo cokoli jiného účelného. Vyplníte-li tento řádek, nebude zveřejněno Vaše trvalé bydliště, pokud ho nevyplníte, adresa trvalého bydliště zveřejněna bude. V rubrice o volací značce uveďte všechny v současnosti platné volací značky, které Vám vydaly české úřady. Lístek umožňuje - volitelně - uvést ještě doplňkové údaje: operátorskou třídu, okresní znak, e-mailovou adresu a lokátor. 


