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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ČLENSTVÍ 

 

Název společnosti (u FO jméno a příjmení): .................................................................................................. 

Sídlo (u FO adresa trvalého bydliště): ............................................................................................................ 

IČO (u FO datum narození): ........................................................................................................................... 

 

Statutární zástupce člena 

Jméno, příjmení: ...................................... Tel.: ......................................................... 

Funkce: ..................................................... 

 

E-mail: ..................................................... 

Kontaktní osoba pro záležitosti GDA 

Na uvedený e-mail budou zasílány informace pro členy a členský newsletter 

Jméno, příjmení: ...................................... Tel.: ......................................................... 

Funkce: ..................................................... 

 

E-mail: ..................................................... 

Další kontaky: 

E-mail pro zasílání faktur za členství v asociaci:  ............................................... 

E-mail na HR (inzerce pracovních pozic): .......................................................... 

Webové stránky: ............................................................................................... 

 

 

Jako podnikající ............................................ projevuji tímto zájem o členství a navrhuji přijmout mě za 

řádného člena spolku.       

 

Současně se zavazuji uhradit členský příspěvek: 

10 000,- Kč (minimální příspěvek, 1 hlas) 
25 000,- Kč (2 hlasy) 
60 000,- Kč (3 hlasy) 
100 000,- Kč (5 hlasů) 
200 000,- Kč (7 hlasů) 
300 000,- Kč (10 hlasů) 

 

* Dle stanov asociace je přidělený počet hlasů uplatnitelný v rámci formálního hlasování na členských 

schůzích asociace 
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Potvrzuji, že jsem si pečlivě přečetl/a stanovy spolku, směrnice a ostatní závazné dokumenty 
vydané spolkem. 

 
 

Byl/a jsem seznámen/a s podmínkami členství ve spolku a beru na vědomí, že mé osobní údaje 

budou zpracovávány po dobu trvání členství a 2 roky po jeho ukončení pro vnitřní potřeby 

spolku, zejména pro registraci v elektronické evidenci členů spolku a administrace mého členství, 

v souladu s příslušnými právními předpisy. Beru na vědomí, že mám právo obrátit se na spolek, 

pokud se domnívám, že jsou mé osobní údaje zpracovány v rozporu s příslušnými právními 

předpisy, a žádat spolek o vysvětlení či nápravu. 

 

 

Prohlašuji, že informace poskytované v rámci podané přihlášky jsou pravdivé a správné. 

 

Datum: 

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

Podpis statutárního zástupce 
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