
PŘIHLÁŠKA k přidruženému členství 
 

                        ŽADATEL              ČLENSKÉ ČÍSLO 

     
  Příjmení, jméno: ………………………………………………………………………….  titul: ……………………………. 
 
  Bydliště: ……………………………….………………………………………………………………………………………………. 
 
  Datum narození:…………………… Tel.:…………………………  Email:……………………………………………….. 

 
Vybraná ustanovení ze stanov spolku: 

Vznik členství: 
Členem spolku se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky. Vyplněním, podpisem a podáním 
přihlášky žadatel o členství ve spolku vyslovuje souhlas s cíli a stanovami spolku. Pokud je žadatel mladší 18 let, je nutné, aby 
přihlášku podepsal zákonný zástupce žadatele o členství. 
Členství zaniká: 
a) oznámením člena, že ukončuje členství ve spolku, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství na 
adresu sídla spolku. 
b) nezaplacením ročního členského příspěvku spolku.  
e) zánikem spolku.  
Práva členů spolku:  
a) účastnit se činnosti spolku a být informován o dění ve spolku. 
b) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na účastnických akcích / lekcích). 
Povinnosti členů spolku: 

                 a) přidružení členové spolku platí 1x ročně členský příspěvek ve výši 100 Kč (jednostokorunčeských). 
b) zachovávat dobré jméno spolku. 
c) dodržovat stanovy spolku. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Uděluji výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce spolku ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu. Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pro vnitřní potřeby spolku v rámci 
uskutečňování jeho činnosti v souladu s jeho stanovami, a to zejména: 

a) evidence přidružených členů. 
b) písemná nebo elektronická korespondence při pořádaní spolkových akcí a informovaní o pravidelných aktivitách spolku. 

Poučení: 
Zpracování bude probíhat v listinné i elektronické podobě. Údaje nebudou zpřístupněny jiným subjektům. Pokud zde žadatel uvedl, či 
v budoucnu uvede údaj o svém zdravotním stavu nebo jiný citlivý údaj ve smyslu zákona o ochranně osobních údajů, činí tak dobrovolně. 
Jeho souhlas muže být kdykoliv odvolán, také může spolek požádat o informaci o zpracování osobních údajů, a tato informace bude bez 
zbytečných odkladů a dle zákonných podmínek za přiměřenou úhradu předána.  

 
žádám o přijetí do spolku jako přidružený člen 

 

 
         Členský poplatek uhradím 

 
- variabilní symbol – členské číslo* 

   
      Číslo spolkového účtu:  2200923722/2010 

 
- převodem 

*v.s. bez písmen 

 
Žadatel o přidružené členství spolku si přihlášku přečetl a prohlašuje, že byl před jejím podpisem seznámen se 
stanovami spolku, že veškeré údaje uvedl pravdivě a souhlasí s výše uvedeným obsahem, což stvrzuje svým 
podpisem. 

 
V ……………………….…………………………………                            Dne……………………………………………………………... 
 
 
………………………………………………………………….              …………………..…................................................... 
   Žadatel                       Předseda spolku: Marcela Zemanová 
 
 
ROZKVĚT ZDRAVÍ, z.s.  zapsán u Krajského soudu pod sz: L14594, IČ: 044 92 595, se sídlem: Tolstého 265/39, Pod Bezručovým vrchem, 

794 01 Krnov. Email: rozkvetzdravi@centrum.cz, Provozovna: Mikulášská 61 Krnov, kontakt tel: +420603296778 Marcela Zemanová.  
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