Přihláška ke členství ve spolku
Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.

Název:
Právní forma:
IČO / DIČ:
Adresa sídla:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:
Telefon, email:
V souladu s platnou právní úpravou dle nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním a uchováním osobních údajů. Souhlas uděluji
zapsanému spolku:
Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s., Klášterní 54 530 02 Pardubice, IČO 06149006, zapsaném ve
spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 11330 (dále jen
„spolek“), a to pro tyto účely:
●
●

●

k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku
pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu údajů uvedených v přihlášce ke členství
předávání osobních údajů nadřízeným organizacím (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Czechtourism) a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku (zveřejnění výroční zprávy,
financování a certifikace spolku)
pro účely marketingových aktivit spolku (tiskové výstupy, webové stránky spolku)

Tento souhlas poskytuji na dobu 5 let.
Svým podpisem potvrzuji přihlášku ke členství ve spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.,
přijímám stanovy spolku a zároveň souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů.
Součástí přihlášky je kopie výpisu z obchodního, živnostenského rejstříku nebo obdobného rejstříku.

V………………………………..dne……………………………

…………………………………………………..
Jméno, podpis

Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s.
Spolek pro rozvoj turistické oblasti
Klášterní 54, 530 02 Pardubice
IČO: 061 49 006

www.TOPardubicko.cz

Členství ve spolku*
1. Členem spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby z veřejného i soukromého
sektoru, pokud se ztotožňují s cíli spolku a písemně o členství požádají. O přijetí člena rozhoduje Rada
spolku. Členství je dobrovolné.
2. Členové jsou přijímáni do spolku na základě písemné přihlášky. Přihláškou zájemce o členství vyjadřuje
svou vůli být vázán stanovami spolku a dalšími předpisy spolku a dává svůj souhlas s evidencí svých údajů
v seznamu členů spolku. Na přijetí za člena spolku nemá žádná osoba právní nárok.
3. O přijetí žadatele o členství ve spolku na základě jeho přihlášky rozhoduje Rada spolku na své nejbližší
schůzi po dni podání přihlášky, kdy k přijetí žadatele o členství je třeba souhlasu tří čtvrtinové většiny
všech členů Rady. Členství vzniká ke dni splnění obou následujících podmínek, a to rozhodnutí Rady o
přijetí za člena a zaplacením stanoveného ročního členského příspěvku žadatelem.
4. Rada spolku má právo žadatele i za splnění veškerých podmínek za člena spolku nepřijmout. Důvodem
pro nepřijetí člena může být rozpor náplně a cílů s posláním spolku nebo skutečnost, kdy přijetí za člena
by mohlo pro spolek znamenat poškození jejího dobrého jména nebo jinou podobnou újmu.
* kompletní znění je uvedeno ve stanovách spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.
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