
 
 

                       PŘIHLÁŠKA 

pro Boreliózu a koinfekce
(Vyplňte hůlkovým písmem

 
 
 
Jméno a příjmení:  _________________________________
 
Datum narozeni:  _____________________
 
Adresa trvalého bydliště: ___________________________________________________________________
 
PSČ: ____________________
 
Adresa korespondenční: ________________________________________________________________________
 
PSČ: ________________________ 
 
Telefon: ___________________
 
Jméno a příjmení 
zákonného zástupce: _______________________________________

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s planými stanova
s. (dále jen „spolek“), jehož členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok 
členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit 
spolupráci a naplňování cílů spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy spolku, se kterými jsem se seznámil/a, ste
tak, jako rozhodnutími orgánů spolku. 

Beru na vědomí, že moje osobní údaje, poskytnuté spolku,
osoby se zdravotním postižením. Mé osobní údaje budou, není
 
Spolek je oprávněn použít moje jméno, příjmení, fotografie, 
spolku (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace
Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech
kdykoli odvolat, a to v písemné nebo elektronické formě
osobním předáním do rukou předsedy spolku či jiné
emailovou adresu spolku nasesrdce@post.cz

Potvrzuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a přesné

 
V ………………………………..dne……………. Podpis…………………….
 
 
Vyplněnou přihlášku zasílejte na:         
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, 5. května 1510, 431 11 Jirkov
 
 
Přijat za řádného člena spolku dne ………………

PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST 
NAŠE SRDCE 

pro Boreliózu a koinfekce 
(Vyplňte hůlkovým písmem a hodící se zaškrtněte) 

__________________________________________________Titul:_______________________

_____________    Pohlaví:    

___________________________________________________________________

________________________  Město:   _____________________________________

: ________________________________________________________________________

________________________  Město:   ________________________________________

___________   E-mail:  __________________________________

_______________________________   Datum narození: _____

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s planými stanovami spolku NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce z. 
s. (dále jen „spolek“), jehož členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok představenstva spolku, 
členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena spolku, budu se aktivně podílet na 
spolupráci a naplňování cílů spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy spolku, se kterými jsem se seznámil/a, ste

, poskytnuté spolku, budou spravovány na základě oprávněného zájmu 
Mé osobní údaje budou, není-li dále stanoveno jinak, zpracovávány 

použít moje jméno, příjmení, fotografie, audio a video záznamy mé osoby za účelem 
(zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace spolku na webu, prezentace na sociálních sítích (např. 

Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech
odvolat, a to v písemné nebo elektronické formě. Písemně se souhlas odvolá zasláním projevu vůle do sídla spolku nebo 

spolku či jiné jím pověřené osoby. Elektronicky lze souhlas odvolat zasláním zprávy na 
nasesrdce@post.cz.  

uvedené údaje jsou pravdivé a přesné a zavazuji se oznámit spolku každou jejich změnu. 

……………. Podpis……………………. 

NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, 5. května 1510, 431 11 Jirkov 

Přijat za řádného člena spolku dne …………………………………                                   …….………………………………………
  razítko a podpis předsedy spolku

Evidenční číslo: 

______________________  

  žena      muž 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________ 

: ________________________________________________________________________ 

Město:   ________________________________________ 

_________________________________________ 

Datum narození: ___________________ 

spolku NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce z. 
představenstva spolku, které rozhoduje o 

veškerá práva a povinnosti člena spolku, budu se aktivně podílet na 
spolupráci a naplňování cílů spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy spolku, se kterými jsem se seznámil/a, stejně 

budou spravovány na základě oprávněného zájmu spolku sdružujícího 
li dále stanoveno jinak, zpracovávány pro vnitřní potřeby spolku.  

za účelem propagace činnosti 
na webu, prezentace na sociálních sítích (např. 

Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech spolku. Tento souhlas lze 
. Písemně se souhlas odvolá zasláním projevu vůle do sídla spolku nebo 
pověřené osoby. Elektronicky lze souhlas odvolat zasláním zprávy na 

a zavazuji se oznámit spolku každou jejich změnu.  

…………………                                   …….……………………………………… 
předsedy spolku 

 


