
PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA SPOLKU 

 

 
 
Já, níže podepsaný/á 

 

Jméno a příjmení:   

Datum a místo narození:    

Trvalý pobyt:  

Korespondenční adresa (liší-li se)  

Telefon a e-mail:   

 

se přihlašuji za člena spolku PES NEJVĚRNĚJŠÍ PŘÍTEL, z.s., IČ 03908704 se sídlem U Strouhy 529,  252 50 Vestec, 

okr. Praha-západ, zapsaného v oddílu L vložce 62240 spolkového rejstříku vedeného  

Městským soudem v Praze. 

 

Potvrzuji, že je mi dobře znám účel spolku i jeho stanovy a že se s nimi ztotožňuji.  

Zavazuji se, že budu platit měsíční členský příspěvek v minimální výši  50,- Kč, na účet spolku č. 222 666 000/ 2010 s popisem platby 

„členský příspěvek“. 

 

Spolek se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy osvojitelem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu 

s právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracová-

ním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osvojitel tímto současně poskytuje souhlas spolku ke zpracování jeho osobních údajů v souladu s uvedenými právními 

předpisy. Podrobnosti o poskytnutí souhlasu a informace související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.pesnejvejnejsipritel.cz v sekci 

GDPR a osvojitel svým podpisem stvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a plně s nimi souhlasí. 

 

 

V _________________ dne ________________ 

 

 

_________________________________ 

                                 podpis uchazeče 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ZA ČLENA SPOLKU 

 

Rada spolku PES NEJVĚRNĚJŠÍ PŘÍTEL, z.s., rozhodla podle čl. 3.4. stanov na základě přihlášky doručené dne 

 

 _____________ o tom, že se výše jmenovaný uchazeč přijímá dnem ______________ za člena spolku. 

 

Důvody: Uchazeč o členství podal písemnou přihlášku, ztotožnil se s účelem spolku a jeho stanovami a zaplatil vstupní členský příspě-

vek. Jeho přijetí proto nic nebrání. 

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat opravný prostředek ke shromáždění spolku. Musí být písemný a musí být doručen do třiceti 

dnů od doručení tohoto rozhodnutí. 

 

 

Ve Vestci dne ____________________ 

                                                                                                                                   ________________________________ 

Michal Jančík a                  Simona Štěpánková 

Kristina Wurstová - členové rady spolku               předsedkyně spolku 

 

 

 

Potvrzuji doručení tohoto rozhodnutí. Vzdávám se práva na podání opravného prostředku. 

 

Ve Vestci dne ________________ 

                                                                                                                                 _________________________________ 

                        podpis uchazeče 

http://www.pesnejvejnejsipritel.cz/

