
Přihláška za člena spolku Rodinné centrum Všetaty – Přívory, z.s. (odevzdat spolku) 
T.G.Masaryka 138, 277 16 Všetaty, www.rcvsetatyprivory.cz, rcvsetatyprivory@centrum.cz 

 
Jméno a příjmení: 
 

 
……………………………………………………………………………………………… 

Telefon: 
 

 
……………………………………………………………………………………………… 

Email: 
 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

  

 
Svým podpisem potvrzuji, že: 

1) Se dobrovolně přihlašuji za člena spolku Rodinné centrum Všetaty - Přívory, z.s., IČ: 22842705 
2) Jsem se seznámil se stanovami spolku Rodinné centrum Všetaty - Přívory, z.s., a hodlám se dle svých možností podílet na poslání 

a činnosti sdružení a spolupracovat při naplňování jeho cílů. 
1) Se zavazuji platit členské příspěvky ve výši stanovené orgány spolku. Ročně, vždy do 31.1. daného roku, převodem na účet 

spolku 249048421/0300. Do poznámky uvést jméno. 
3) Uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, telefonní číslo, emailová adresa) lektory či účetními Rodinného 

centra Všetaty –Přívory, z.s., či členy rady spolku pro administrativní účely.  

Osobní údaje jsou používány pouze pro interní účely Rodinného centra a nebudou nikde zveřejněny.   

Souhlas uděluji na dobu neurčitou, popřípadě do odvolání souhlasu mou osobou. 

Zpracování záznamů bude probíhat v souladu s platnými normami a Nařízením Evropského parlamentu. Souhlas je udělován 

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

Místo a datum: ……………………………………………………… Podpis budoucího člena: ………………………………………….. 
 
 
Jméno a podpis oprávněného zástupce spolku:……………………………………………………………………………………………….. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Přihláška za člena spolku Rodinné centrum Všetaty – Přívory, z.s. (potvrzení pro člena) 
T.G.Masaryka 138, 277 16 Všetaty, www.rcvsetatyprivory.cz, rcvsetatyprivory@centrum.cz 

 
Jméno a příjmení: 
 

 
……………………………………………………………………………………………… 

Telefon: 
 

 
……………………………………………………………………………………………… 

Email: 
 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

  

 
Svým podpisem potvrzuji, že: 

2) Se dobrovolně přihlašuji za člena spolku Rodinné centrum Všetaty - Přívory, z.s., IČ: 22842705 
3) Jsem se seznámil se stanovami spolku Rodinné centrum Všetaty - Přívory, z.s., a hodlám se dle svých možností podílet na poslání 

a činnosti sdružení a spolupracovat při naplňování jeho cílů. 
4) Se zavazuji platit členské příspěvky ve výši stanovené orgány spolku. Ročně, vždy do 31.1. daného roku, převodem na účet 

spolku 249048421/0300. Do poznámky uvést jméno. 
5) Uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, telefonní číslo, emailová adresa) lektory či účetními Rodinného 

centra Všetaty –Přívory, z.s., či členy rady spolku pro administrativní účely.  

Osobní údaje jsou používány pouze pro interní účely Rodinného centra a nebudou nikde zveřejněny.   

Souhlas uděluji na dobu neurčitou, popřípadě do odvolání souhlasu mou osobou. 

Zpracování záznamů bude probíhat v souladu s platnými normami a Nařízením Evropského parlamentu. Souhlas je udělován 

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

Místo a datum: ……………………………………………………… Podpis budoucího člena: ………………………………………….. 
 
 
Jméno a podpis oprávněného zástupce spolku:……………………………………………………………………………………………….. 

 

http://www.rcvsetatyprivory.cz/
mailto:rcvsetatyprivory@centrum.cz
http://www.rcvsetatyprivory.cz/
mailto:rcvsetatyprivory@centrum.cz

