
 

 
 

 

Přihláška 

za řádného člena České společnosti fyziků v medicíně, z.s. 

Příjmení: Jméno: 

Tituly: Datum narození: 
 

Oblast působnosti: 

fyzika v  radiodiagnostice             nukleární medicíně   radioterapii 

 radiobiologie   vzdělávání   radiační ochrana   výzkum a vývoj 

 výroba a obchod   ostatní: 
 

Adresa pracoviště: 

 

Telefon: 
 

Kontaktní e-mail: 

Kontaktní telefon: 
 

Dosažené vzdělání (odborná způsobilost1) 

VŠ: obor příp. zaměření: 

akreditovaný kvalifikační kurz1: 
 

Specializovaná způsobilost („atestace“) 

 dle vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících 
ve zdravotnictví 

 dle zákona č. 96/2004 Sb.2, o nelékařských zdravotnických povoláních 

v oboru: datum: 
 

Registrační číslo osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu: 

Platnost do: 

Přihlašuji se za řádného člena České společnosti fyziků v medicíně, z.s. (ČSFM) a souhlasím s posláním 
a cíli této společnosti. 

Datum: Podpis: 
 

Souhlasím s tím, aby moje příjmení, jméno, tituly, adresa pracoviště*, kontaktní e-mail* a kontaktní 
telefon* byly uvedeny v neveřejné části webových stránek ČSFM, souhlasím s tím, že na kontaktní e-mail 
budu dostávat hromadné informace týkající se činnosti ČSFM* a jsem seznámen/a s poučením uvedeným 
na druhé straně této přihlášky. 

Datum: Podpis: 

*Nehodící se škrtněte. 

Stanovisko Výboru České společnosti fyziků v medicíně, z.s. 

Přijat dne: Členské číslo ČSFM: Podpis předsedy Výboru: 
 

Přihlášku zašlete spolu s kopií VŠ diplomu na adresu: Ing. Ivana Horáková, SÚRO, Bartoškova 28, 140 00 Praha 4 

nebo neskenované e-mailem na adresu: ivana.horakova@suro.cz 

                                                           
1
 § 25 zákona č. 96/2004 Sb.: Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického fyzika 

2
 § 60 zákona č. 96/2004 Sb.:  Atestační zkouška 

 



 

 
 

 

Poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů 

pro členy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. (ČSFM) 

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s., jako správce osobních údajů Vás tímto 

informuje o následujících skutečnostech: 

a) Nejste povinen/povinna poskytnout ČSFM jakékoliv údaje o své osobě. Pokud však 
údaje v rozsahu stanoveném ČSFM neposkytnete, je ČSFM oprávněna odmítnout 
Vaši přihlášku za člena ČSFM.   

b) Vaše osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické a listinné 
podobě. 

c) Máte právo, domníváte-li se, že ČSFM nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich 
osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo 
v rozporu se zákonem: 

i. požádat výbor ČSFM nebo revizní komisi ČSFM o vysvětlení, 

ii. požadovat, aby ČSFM odstranila takto vzniklý stav; ČSFM je povinna 
neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li Vaše žádost shledána 
oprávněnou. 

d) Máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění 
opatření k nápravě, pokud ČSFM nevyhoví Vaší žádosti podle předchozího 
odstavce. Na tento úřad se můžete obrátit i přímo. 

 
Informace o rozsahu a zpracovávání osobních údajů: 

V souladu se zněním § 12 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů si Vás dovolujeme informovat, že ČSFM shromažďuje, uchovává 

a zpracovává osobní údaje o Vaší osobě za účelem evidence členů ČSFM a za účelem 

možnosti informování členů o činnosti ČSFM a o skutečnostech důležitých pro profesi 

radiologického fyzika, a to v souladu s interním materiálem ČSFM „Ochrana osobních 

údajů“ umístěným na webových stránkách ČSFM. Osobní údaje jsou vedeny pouze 

v rozsahu a stavu, v jakém byly ČSFM poskytnuty v souvislosti s podáním přihlášky 

do ČSFM, a případně dále aktualizovány osobou, které se osobní údaje týkají.  

Jako člen ČSFM máte právo přístupu ke svým osobním údajům na webových stránkách 

ČSFM a jste odpovědný/á za jejich správnost, kompletnost, pravdivost a průběžnou 

aktualizaci. 

 

 

 

 


